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1. Inleiding 

 

Het aantal mensen met dementie in de gemeente Leudal neemt de komende jaren toe. Dit 
betekent een stijging van aantal mantelzorgers en meer inwoners en organisaties die in de 
dagelijkse praktijk te maken krijgen met dementie. Bijlage 1 geeft een weergave van de omvang 
van dementie zowel landelijk als in Leudal. Mensen met dementie nemen deel aan het gewone 
leven: je komt hen tegen op straat, bij de bakker, in de supermarkt of aan de balie. Daarom is het 

belangrijk dat inwoners, bedrijven en verenigingen in de gemeente Leudal kennis hebben van 
dementie en hoe zij hier goed mee om kunnen gaan. De gemeente Leudal wil dit samen met 
formele en informele partners stimuleren en faciliteren. 
Een belangrijke spil in dit geheel zijn de mensen met dementie en hun mantelzorgers uit de 
gemeente Leudal oftewel, de ervaringsdeskundigen. Zij kunnen ons vertellen wat de problemen 
zijn en welke veranderingen of verbeteringen nodig zijn om de gemeente Leudal 
dementievriendelijk in te richten.  

Het streven is om met alle betrokkenen het dagelijks leven van mensen met dementie én hun 
mantelzorgers binnen de gemeente Leudal gemakkelijker maken. Een samenleving waarin we zo 
lang mogelijk actief kunnen en willen deelnemen.  
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2. Wat betekent dementievriendelijk Leudal? 

 

Wat betekent dementievriendelijke gemeente en wie of wat bepaalt wanneer we een 
dementievriendelijk gemeente zijn? 
Het zijn belangrijke vragen die beantwoord moeten worden om te weten of en wanneer de 
gemeente Leudal dementievriendelijk is ingericht. Om deze vragen te beantwoorden is het 
belangrijk het begrip dementievriendelijk te definiëren.  

Volgens Samendementievriendelijk (2018) is een dementievriendelijke gemeente bezig met het 
vergroten van kennis over dementie binnen de eigen organisatie én de gemeenschap. Om dat te 
bereiken, zetten gemeenten, organisaties, bedrijven of verenigingen zich zichtbaar in om een 
veilige omgeving te bieden voor alle klanten, bezoekers of leden, ook als zij dementie hebben. Het 
doel hierbij is dat de gemeenschap mensen met dementie accepteert en hen een handje helpt 
wanneer zij het even niet meer weten. Oftewel mensen met dementie kunnen zo lang mogelijk 
mee blijven doen in de samenleving doordat de gemeente begeleiding op maat mogelijk maakt en 

de kennis rondom dementie binnen de gemeenschap vergroot.  
 
Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst met de stuurgroep in de gemeente Leudal blijkt dat een 

de definitie dementievriendelijke gemeente meer omvat dan het verspreiden van kennis. De 
werkgroep formuleert een aantal pijlers die van belang zijn om de gemeente Leudal 
dementievriendelijk in te richten: 
 

1. De kennis over dementie vergroot (kennis) 
Inwoners, professionals, vrijwilligers, hulpverleners en ondernemers zijn zich bewust van 
en hebben inzicht in het perspectief van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij 
beschikken over de juiste toerusting om mensen met dementie en hun mantelzorgers 
(beter) te kunnen helpen. 

 

2. Mensen met dementie wonen in een passende veilige omgeving (de fysieke omgeving) 
De infrastructuur en huisvesting zijn passend en veilig ingericht zodat mensen met 
dementie veilig en zelfstandig kunnen leven en wonen. 

 
3. Mensen met dementie en hun mantelzorgers ontvangen passende zorg en 

ondersteuning (zorg en ondersteuning) 
Mensen met dementie en hun mantelzorgers ontvangen passende zorg en ondersteuning 

doordat de sociale kaart voor hen toegankelijk is, er ondersteunend werk wordt verricht, en 
er voldoende respijtzorg aanwezig is waar voldoende opnameplekken zijn.  

 
4. Mensen met dementie kunnen zelfstandig (blijven) participeren (maatschappelijke 

participatie) 
Mensen met dementie en hun omgeving worden in staat gesteld om zoveel mogelijk 
zelfstandig te blijven meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld door  samenwerking tussen 

formele en informele partijen die er voor zorgen dat mensen met dementie met passend 
vervoer komen op plekken die zijn ingericht op het stimuleren en mogelijk maken van 
zelfstandigheid  

 
Daarnaast benoemt de stuurgroep dat het belangrijk is om niet vóór, maar mét mensen met 
dementie en hun naasten en omgeving te praten. Zodat er geluisterd wordt wat zij nodig hebben 

om zelfstandig te blijven participeren(4) binnen een aangepaste en veilige omgeving(2) waarin 
passende zorg en ondersteuning wordt geboden(3).  
 
Werken aan de pijlers vraagt om een integrale aanpak waarbij formele en informele organisaties 
zich samen inspannen voor en met mensen met dementie en hun mantelzorgers. De inspanningen 
vormen de basis voor het programmaplan.  
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3. Wat willen we bereiken? 

 

De meeste mensen met dementie (70%) wonen thuis (Alzheimer Nederland, 2019). Om zo 
volwaardig mogelijk te kunnen blijven meedoen, is het belangrijk dat het sociale leefklimaat in de 
eigen omgeving goed aansluit bij de (on-) mogelijkheden van mensen met dementie. Ons 
hoofddoel is dan ook: het realiseren van een dementievriendelijk Leudal, dat is een omgeving 
waarin mensen met dementie volwaardig meedoen binnen de samenleving en waarin inwoners zich 

bewust zijn van hun rol in relatie met de inwoner met dementie en daar ook naar handelen. 
Hiermee willen we de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorger(s) 
verbeteren en het fundament leggen voor de aanpassing aan de vergrijzing. 
 
Het bereiken van het hoofddoel vraagt om een duidelijke definitie van dementievriendelijk Leudal 
en een inventarisatie van de huidige situatie. In hoofdstuk twee wordt een beeld geschetst 
waarvan de stuurgroep denkt dat een dementievriendelijk Leudal aan moet voldoen. 

Maar wat is een dementievriendelijk Leudal volgens mensen met dementie en hun mantelzorgers? 
Het is van belang om een helder beeld te hebben van de ervaringen van mensen met dementie en 
over wat er in Leudal moet gebeuren volgens mensen met dementie en hun mantelzorgers om in 

2021 daadwerkelijk een dementievriendelijke gemeente te zijn.   
 
Een dementievriendelijk Leudal vraagt om een integrale aanpak door informele en formele 
partners. Het is van belang dat de inspanningen die plaatsvinden niet alleen gericht zijn op mensen 

met dementie, maar ook op de omgeving, als professionals, hulpverleners, vrijwilligers, winkeliers, 
ondernemers et cetera. De knelpunten die mensen met dementie en hun mantelzorgers en de 
samenwerkingspartners aandragen vormen de basis voor dit programmaplan. Het programmaplan 
richt zich op de pijlers kennis, maatschappelijke participatie, de fysieke omgeving, en zorg en 
ondersteuning. De uitkomst waarvan gedacht wordt dat het de definitie dementievriendelijk Leudal 
is, samen met de pijlers zijn leidend voor het formuleren van concrete doelen, acties en de 

uiteindelijk uitvoering van het programmaplan.    
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4. Hoe gaan we aan de slag? 

 

Als aanvulling op het programmaplan is het uitvoeringsplan opgesteld waarin doelen worden 
gesteld, activiteiten worden uitgevoerd en rollen worden belegd. De methode die wordt gehanteerd 
voor het stellen van doelen en de uitwerking ervan is ‘de ontwikkelbenadering’ van Bekkers (2017). 
De methode beschrijft vier fasen die doorlopen moeten worden om tot een definitief programma te 
komen: 

- Initiatieffase: van idee tot initiatiefvoorstel 
- Opbouwfase: van ‘go’ naar project- of programmaplan 
- Uitvoeringsfase: van plan naar resultaten en doelbereik 
- Afrondingsfase: van resultaten en doelbereik naar borging 

Op dit moment bevinden we ons in de uitvoeringsfase. De fasen van de ontwikkelbenadering zullen 
worden doorlopen om het uiteindelijk hoofddoel te behalen: een dementievriendelijk Leudal.  
Meer over deze fases staat beschreven in bijlage twee.  

Hieronder volgen de stappen die op dit moment van belang zijn:  
 

➢ De uitvoeringsfase: 

o Het vaststellen van het project,- of programmaplan door de opdrachtgevers- al dan 

niet met enkele wijzigingen 

o Het in actie gaan met de benodigde inspanningen 

o Het samenwerken om te zorgen dat de verschillende activiteiten bouwstenen 

opleveren die op elkaar aansluiten 

o Het bijsturen op basis van behaalde (tussen)resultaten en waargenomen effecten 
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5. Wie draagt bij aan de realisatie? 

 

Succes in deze programma-aanpak is alleen mogelijk als betrokken partners vanuit ieders 
verantwoordelijkheid samenwerken en zich maximaal inzetten. Voor een effectieve samenwerking 
is het belangrijk zicht te krijgen op de rol die de samenwerkingspartners kunnen en willen 
innemen. Maar ook hun belangen, perspectief, opvattingen en de uitvoeringskracht zijn van belang.  
De volgende partners werken mee aan de realisatie van Dementievriendelijk Leudal:  

 
Gemeente Leudal is formeel verantwoordelijk voor de ondersteuning van de inwoners (Wmo 
2015) en faciliteert de verschillende partijen om in samenwerking de best mogelijke zorg en 
ondersteuning te organiseren voor de inwoner, maar ook voor zijn of haar netwerk. De gemeente 
kan een belangrijke aanjagende rol spelen voor de samenwerking van professionals en 
maatschappelijke partijen.  
 

Synthese versterkt de verbinding tussen ouderen en hun omgeving en heeft daarbij als spin in het 
web een signalerende functie. Tevens biedt Synthese ondersteuning aan ouderen bij het zo lang 
mogelijk zelfstandig thuis wonen en stimuleert burgerinitiatieven zoals huiskamers, eetpunten, 

inloophuizen etc.   
 
Hulp bij Dementie heeft als algemene doel om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg 
en diensten aan mensen met dementie en mantelzorgers te bieden waardoor de persoon met 

dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven. Ook ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten wordt hierin 
meegenomen.  
 
Alzheimercafé Leudal is een ontmoetingsplek met maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die 
met dementie te maken heeft. Elke bijeenkomst staat een thema centraal. Hier kan men in contact 

komen met lotgenoten. De sfeer is informeel en gemoedelijk, net als in een gewoon café.   
 
Alzheimer Nederland afd. Midden-Limburg werkt samen met Limburgse afdelingen van 
Alzheimer Nederland om Limburg dementievriendelijker te maken. Verder wijzen ze de weg naar 
lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de omgeving. Ontplooit activiteiten voor mensen 

met dementie en hun naasten, geeft voorlichting en doet aan belangenbehartiging.  
 

De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan in o.a. de gemeente Leudal. De Zorggroep heeft 
diverse woon- en zorgcentra en bieden ook zorg thuis.  
 
Proteion biedt cliënten een kwalitatief hoogwaardig en volledig pakket van diensten aan op het 
vlak van wonen, welzijn en zorg.  
 
Land van Horne ondersteunt mensen met thuiszorg, revalidatie, behandeling, verzorgingshuizen 

in de gemeente Leudal en omliggende gemeenten.  
 
Met GGZ biedt allerlei soorten van ondersteuning voor ouderen met psychische klachten: 
preventieve cursussen en gespreksgroepen, begeleiding, onderzoek en behandeling. Ook vervullen 
zij een rol in het informeren van mantelzorgers.  
 

KBO Limburg is een actieve vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de ouderen in de 
samenleving. Zij bieden belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, 
vervoer en financiën. Tevens organiseren zij allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en 
ontwikkeling. 
 
Wonen Limburg is een woningcorporatie in Limburg en heeft onder andere in de gemeente 
Roermond al ervaring opgedaan met Dementievriendelijk gemeente. De corporatie vindt het 

belangrijk dat deze huurders en hun mantelzorgers op een prettige manier en zo lang mogelijk 
zelfstandig kunnen blijven wonen en ondersteunt ze daarbij.  
 
Wonen Zuid is een woningcorporatie in Midden- en Zuid Limburg en heeft ervaring opgedaan met 
Dementievriendelijk Roermond. Frontoffice medewerkers hebben een training gevolgd om alert te 
kunnen schakelen in de communicatie met mensen met dementie. Daarnaast kijkt de corporatie 
hoe ze in hun beleid en acties op het gebied van wonen en zorg in kunnen spelen op deze 

doelgroep.  

 
Steunpunt mantelzorg Leudal (Synthese) geeft informatie, advies en (groepsgerichte) 
ondersteuning aan iedereen die zorgt voor een naaste. De ondersteuning is gericht op het 
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verlichten van de (zorg)taken en het versterken van de mantelzorger. Regelmatig organiseert het 

Steunpunt themabijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten en trainingen.  

 
SOSL staat voor Stichting Ondersteuning Seniorenverenigingen Leudal. SOSL is een overkoepelend 
orgaan van alle seniorenverenigingen uit de gemeente. Het is een belangrijke schakel tussen de 
verenigingen en de gemeente Leudal. Zij hebben veel ouderen in beeld en delen hun kennis over 
diverse onderwerpen met elkaar. 

 
Adviesraad Sociaal domein heeft als doel er voor te zorgen dat belanghebbenden bij de Wmo 
optimaal betrokken worden én op basis van de wet inspraak hebben bij de voorbereiding, 
vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk Wmo-beleid. 
 
Beek en Bos is een zelfstandige ouderencentrum in Heythuysen. De zorg- en dienstverlening 
bestaat uit wonen, thuiszorg, en dagbesteding. Binnen het zorgcentrum is ook het Alzheimercafé 

gevestigd. 
 
Politie & brandweer zijn betrokken om ervoor te zorgen dat mensen met dementie in een veilige 

omgeving kunnen blijven participeren, zowel binnen als buitenhuis. 
 
Ondernemers uit de gemeente Leudal zijn betrokken om samen met hen de omgeving buitenhuis 
zo veilig mogelijk te maken. 

 
Stichting Wonen Leudal bestaat uit vrijwilligers die een bouwkundige achtergrond hebben. Hun 
doel is om mensen te adviseren over mogelijkheden voor aanpassingen in de woning om zo lang 
mogelijk veilig thuis te blijven wonen. Zij delen hun expertise met ons t.a.v. de fysieke omgeving 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
 

Veiligheidshuis Roermond zet zich in om de veiligheid in de samenleving te verbeteren. 
Waaronder o.a. de veiligheid voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij hebben 
ervaring opgedaan met Dementievriendelijk Roermond. 
 
Ergotherapie Leudal – Peel en maas zet zich o.a. in voor mensen met dementie en hun 

mantelzorgers door samen met hen een passende oplossing/strategie te bedenken zodat zij hun 
dagelijkse bezigheden naar tevredenheid kunnen uitvoeren.  
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Uitvoeringsplan 2020 - 2021 
 

Het uitvoeringsplan beschrijf de doelen en subdoelen met daaraan uitvoeringsactiviteiten gekoppeld voor de periode 2020 – 2021. 

Doel kennis: kennis over dementie vergroten en handvatten bieden, zodat de omgeving kan acteren/handelen op het gedrag 

van mensen met dementie  

  

Er is een eenduidig en gedeeld begrip van een dementie-vriendelijke gemeente (het belang van een dementievriendelijke gemeente wordt gezien en 

ondersteund door inwoners, professionals, vrijwilligers, hulpverleners en ondernemers)  

Activiteit Toelichting Wanneer 

Wereld Alzheimer Dag 
21 september 

Rondom Wereld Alzheimer Dag willen we bewustwording rondom dementie creëren.  
Rondom de Wereld Alzheimer Dag worden er activiteiten georganiseerd om bewustwording 
te creëren rondom dementie onder inwoners. In de werkgroep kennis en bewustwording 
wordt bekeken of deze activiteiten meer verspreid door het jaar georganiseerd gaan 
worden of dat er een week van de dementie georganiseerd wordt.   

2020 - 2021 

Delen programmaplan 
en uitvoeringsplan 

In het programmaplan is onze ambitie geformuleerd van een dementievriendelijke 
gemeente. Het streven is dat zoveel mogelijk mensen binnen Leudal deze ambitie delen en 
zich hiervoor inzetten. 
Het programmaplan en uitvoeringsplan wordt zoveel mogelijk gedeeld door 
partnerorganisaties richting hun achterban.  

2020 - 2021  

Dementievriendelijke 
award 

Jaarlijkse uitreiking van een award op of rondom de Wereld Alzheimer dag aan een persoon 
en/of organisatie die zich inzet voor personen met dementie en/of hun mantelzorgers in 
Leudal en hierin een voorbeeld is voor anderen.  

21 september 2020 - 2021 

 
Inwoners, professionals, vrijwilligers, hulpverleners en ondernemers zijn zich bewust en hebben inzicht in het perspectief van mensen met dementie en hun 
naasten.  

Activiteit Toelichting Wanneer 

Voorlichting scholen  In overleg met scholen wordt gekeken hoe dementie onderdeel van het lesprogramma kan 
worden of hoe jongeren betrokken kunnen worden bij het thema 

2021 

Train de trainer 
dementie 

Om de bewustwording omtrent dementie te vergroten gaan we inzetten op vrijwilligers die 
nadat ze een train de trainer dementie gevolgd hebben trainingen kunnen verzorgen om de 

2020 



10 
 

kennis en bewustwording omtrent dementie te vergroten. Hierbij valt te denken aan 
seniorenverenigingen en huiskamers bijvoorbeeld 

Trainingen dementie Door middel van trainingen willen we de bewustwording omtrent dementie vergroten. Wat 
is dementie? hoe kun je het herkennen en hoe kun je op een goede manier omgaan met 
iemand met dementie 

2020 - 2021  

Documentaire Wei Begin 2019 is de theatervoorstelling dag mama georganiseerd. Dit werd als een effectieve 
manier gezien om dementie onder de aandacht te brengen bij een grote groep mensen.  
Met de documentaire Wei (Limburgse documentaire waarbij zoon het proces van dementie 
bij zijn vader die dementie heeft en moeder die mantelzorger is belicht) zetten we evenals in 
op het vergroten van kennis en bewustwording middels deze verfilming en een interactief 
nagesprek.  

23 en 26 maart 2020 

expertisecentrum De mogelijkheid van een regionaal ruraal expertisecentrum dementie in Leudal wordt 
onderzocht door Beek en Bos in samenwerking met netwerkpartners. Het idee is dat 
mensen middels een simulatiecabine kunnen ervaren hoe het is om dementie te hebben. 
Ervaring is een effectieve manier in het vergroten van kennis en bewustwording.  

2020 

Moeder aan de lijn 
Meet-up 

Er wordt een meet-up georganiseerd waarbij een bekende Nederlander in gesprek gaat met 
mantelzorgers naar aanleiding van filmfragmenten uit de documentaire moeder aan de lijn.  

21 september 2020 

 
Het is bekend wat de stand van zaken t.a.v. dementievriendelijk in Leudal is (inzichtelijk wat er al gedaan wordt en hoe het vordert)  

Activiteit Toelichting Wanneer 

Netwerkbijeenkomsten, 
werkgroepen en 
stuurgroep 

2 keer per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarin betrokken o.a. 
geïnformeerd worden over de behaalde successen en de laatste stand van zaken. Daarnaast 
worden de vorderingen besproken in de werkgroepen, spiegelgroep en stuurgroep 

2020 - 2021  

Inzichtelijk maken van 
dementievriendelijke 
organisaties 

Organisaties kunnen de erkenning dementievriendelijke organisatie aanvragen. Hoeveel en 
welke organisaties de erkenning hebben wordt middels een overzicht weergegeven.  

2020 - 2021 

Dementie donderdag 
(dd) 

Voor de herkenbaarheid zal wekelijks op donderdag een bericht geplaatst worden over een 
activiteit of informatie rondom dementievriendelijk Leudal. Netwerkparners leveren input 
voor de berichtgeving en delen berichten zoveel mogelijk om het bereik te vergroten.  

2020 - 2021 

Factsheet  Jaarlijks wordt er een factsheet uitgebracht met daarin de behaalde successen. Deze wordt 
gedeeld met netwerkpartners en inwoners.  

Eind 2020 - eind 2021 
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Inwoners, professionals, vrijwilligers, hulpverleners en ondernemers zijn toegerust en handelingsvaardig om mensen met dementie en hun naasten te kunnen 
helpen.  

Activiteit Toelichting Wanneer  

Training omgaan met 
dementie 

In de training wordt aan dacht besteedt aan wat dementie is, hoe je het kunt herkennen en 
krijgen mensen handvaten voor hoe om te gaan met mensen met dementie.  We richten ons 
hierbij onder andere op: 
- ondernemers 
- verenigingen 
- horeca 
- taxichauffeurs  
- politie 
- brandweer 

2020 - 2021 

Vrijwilligers preventieve 
huisbezoeken en 
thuisadministratie 

De kennis van vrijwilligers van de preventieve huisbezoeken en thuisadministratie omtrent 
dementie en hoe om te gaan met iemand met dementie wordt vergroot door het volgen van 
een training omgaan met dementie 

2020 

Mantelzorgvriendelijk 
werkgeverschap 

Creëren van bewustwording van het belang van mantelzorgvriendelijk werkgeverschap 
onder werkgevers. De grootste groep mantelzorgers is tussen de 45-65 jaar en zijn dus veelal 
ook werkzaam. Het is daarom belangrijk dat mantelzorg ook op de werkvloer een 
bespreekbaar thema is.  

2020 - 2021 

Medewerkers 
gemeente en Synthese 

Medewerkers van de gemeente Leudal en Synthese worden getraind in het herkennen van 
dementie en leren hoe zij om moeten gaan met personen met dementie. Het gaat dan om 
medewerkers die direct klantcontact hebben met inwoners. Daarnaast wordt er 
deskundigheidsbevordering georganiseerd voor medewerkers van de gemeente die 
werkzaam zijn op afdelingen die betrokken zijn bij de inrichting van het openbaar gebied.  

2020 

 

Doel Fysiek: mensen met dementie verblijven in een veilige omgeving binnen- en buitenshuis 
 
De infrastructuur is veilig en toegankelijk voor mensen met dementie 

Activiteit Toelichting Wanneer  

Centrum plan 
Heythuysen   

Er zijn veel kritische opmerkingen over de veiligheid en toegankelijkheid van het centrum 
gebied in Heythuysen. Er gaan aanpassingen gedaan worden en het plan hiervoor wordt 
doorgenomen met de werkgroep fysieke omgeving en specifieke aandachtspunten voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers worden gedeeld.  

2020 
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Een dementie 
deskundige wordt 
ingeschakeld bij 
nieuwbouw of 
verbouwingen van 
wooncentra.  

De woningbouwverenigingen Wonen – Limburg en Wonen – Zuid consulteren een 
deskundige op het gebied van dementie in relatie tot infrastructuur bij nieuwbouw of 
verbouwingen van wooncentra en seniorenwoningen, bijvoorbeeld een EDOMAH 
therapeut 

2020 

 
De huisvesting van mensen met dementie is veilig en ondersteunend.  

Activiteit Toelichting Wanneer 

Bekendheid EDOMAH-
therapeut vergroten  

Inwoners waarbij de diagnose dementie is gesteld worden gewezen op de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de consultfunctie van een EDOMAH-therapeut (Ergotherapie bij 
Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers aan Huis). Een EDOMAH ergotherapeut kijkt 
samen met de patiënt naar de mogelijkheden en beperkingen die iemand ervaart in de 
woning. Met tips en adviezen kan de ergotherapeut ervoor zorgen dat mensen met dementie 
het huishouden, lichamelijke verzorging en sociale activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig uit 
kunnen voeren.   

2020 

Huisstest  Inwoners kunnen gratis een huistest aanvragen waarbij er gekeken wordt naar de 
toegankelijkheid en veiligheid van een woning nu en in de toekomst. Mensen ontvangen 
hiervoor kosteloos een woonadvies op maat. Het is belangrijk dat mensen preventief al meer 
nadenken over de veiligheid en toegankelijkheid van hun woning ook als er beperkingen 
optreden, bijvoorbeeld door een dementie.   

2020 - 2021 

Wooninitiatieven Wensen en initiatieven  van ouderen(organisaties) omtrent dit thema worden 
geïnventariseerd en indien passend, ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente.  

2020 - 2021 

Preventieve 
huisbezoeken 

Vrijwilligers van de preventieve huisbezoeken informeren mensen over de mogelijkheden die 
er zijn om zelf te zorgen voor een geschikte woonsituatie, welke ondersteuning hierbij 
mogelijk is en welke financiële constructies er zijn om een nieuwe woning of aanpassingen 
aan de bestaande woning te financieren. De vrijwilligers worden allen geschoold in dementie.  

2020 - 2021 
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Doel zorg en ondersteuning: mensen met dementie en hun naasten ontvangen passende zorg en ondersteuning  
 
Er is een goede sociale kaart 

Activiteit Toelichting Wanneer 

Informatiegids  De informatiegids is up to date en breed verspreid en toegankelijk voor mensen. De 
informatiegids biedt een overzicht van ondersteuningsmogelijkheden en voorzieningen o.a. 
voor mensen met dementie en diens mantelzorgers.  

2020 - 2021 

Casemanager dementie Heeft een goed overzicht van wat er allemaal is aan voorzieningen en faciliteiten voor 
mensen met dementie en hun mantelzorgers.  
Wanneer mensen op de wachtlijst staan kunnen ze hulp bij dementie contacteren bij vragen 

2020 - 2021 

 
Er is voldoende administratieve ondersteuning  

Activiteit Toelichting Wanneer 

Mantelzorgmakelaar Een mantelzorgmakelaar kan mantelzorgers ondersteunen in regeltaken, wat als een grote 
belasting gezien wordt door mantelzorgers. De bekendheid omtrent wat een 
matnelzorgmakelaar doet en kan betekenen evenals hoe in contact te komen met een 
mantelzorgmakelaar wordt vergroot.  

2021 

Thuisadministratie  De bekendheid van de thuisadministratie en wat deze kan betekenen voor mensen met 
dementie en mantelzorgers is vergroot.  

2021 

MantelzorgNL De bekendheid van de consultatiefunctie van MantelzorgNL voor vragen op het gebied van 
regelgeving onder mantelzorgers is vergroot. 

2021 

 
Respijtzorg werkt: er zijn voldoende opnameplekken 

Activiteit Toelichting Wanneer 

Dementievrijwilligers Er zijn voldoende dementievrijwilligers die ingezet kunnen worden. De bekendheid van 
dementievrijwilligers en wat deze kunnen betekenen wordt vergroot onder mantelzorgers en 
professionals die een doorverwijsfunctie kunnen hebben.  

2020 - 2021 

Informatiekaart 
respijtzorg 

Er is een informatiekaart respijtzorg waarin uitgelegd wordt wat respijtzorg is en welke 
vormen van respijtzorg er zijn.  

2020 

Pilots logeerzorg Vanuit het landelijk programma Langer Thuis van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, worden tot en met april 2020 tien pilots rondom logeerzorg ondersteund. 
Het doel van de pilots is om te komen tot een stappenplan hoe gemeenten lokaal logeerzorg 
kunnen toepassen. De uitkomsten van deze pilots worden nauwlettend gevolgd en we 
bekijken hoe de uitkomsten toegepast kunnen worden in de lokale situatie.  

2020 
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informatiegids Er wordt een overzicht opgesteld van de bestaande mogelijkheden voor vervangende zorg en 
logeermogelijkheden in de regio Leudal. Deze worden opgenomen in de informatiegids 

2021 

 

Doel participatie: Participatie mensen met dementie en hun naasten kunnen blijven meedoen in de samenleving  
 
Plekken waar ouderen met dementie naar toegaan zijn zo ingericht dat ze zolang mogelijk kunnen blijven meedoen 

Activiteit Toelichting Wanneer 

Informatiebijeenkomst 
omgaan met dementie 
voor ondernemers 

Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor ondernemers over wat dementie is, 
hoe je het kunt herkennen en ermee om kunt gaan als ondernemer en waarom dit belangrijk 
is. Dit met als doel dat ondernemers binnen hun onderneming aandacht hebben voor 
mensen met dementie en hen op een goede wijze kunnen ondersteunen.  
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan: 
- supermarkten 
- kapsalons 
- cafés/restaurants 
- autogaragebedrijven 

2020 

Organiseren van 
trainingen voor 
werknemers  

Meer bekendheid onder medewerkers omtrent dementie en hoe medewerkers mensen met 
dementie kunnen ondersteunen 

2020 - 2021 

Dementievriendelijke 
organisaties 

Organisaties bewust maken van het belang van een dementievriendelijke samenleving en 
hoe zij hier zelf aan kunnen bijdragen als organisatie. 
Het streven is dat zoveel mogelijk organisaties aandacht krijgen voor mensen met dementie 
en ‘dementievriendelijk organisatie’ worden.  

2020 - 2021   

Verenigingen  Met verenigingen wordt het gesprek gevoerd over dementie. Het doel is om bewustwording 
te creëren over de problematiek en wat verenigingen kunnen doen voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers. In deze gesprekken wordt ook geïnventariseerd welke 
ondersteuningsbehoefte verenigingen hebben met betrekking tot dit onderwerp. Waar 
mogelijk wordt, samen met partners, invulling gegeven aan deze ondersteuningsbehoefte.  

2020 - 2021 

Training verenigingen Verenigingen kunnen een training omgaan met dementie volgen waarbij deelnemers leren 
wat dementie is, hoe dementie te herkennen is en hoe zij om kunnen gaan met personen 
met dementie.  

2020 - 2021 

 
 



15 
 

Er is passend vervoer 

Activiteit Toelichting Wanneer 

Wensbus en Omnibuzz  De kennis en handelingsbekwaamheid van vrijwilligers en medewerkers van 
vervoersdiensten omtrent dementie is vergroot zodat ze mensen met dementie op passende 
wijze kunnen ondersteunen 

2021 

 
Er is effectieve samenwerking tussen formele en informele partijen 

Activiteit Toelichting Wanneer 

Werkgroep participatie Er wordt een werkgroep opgericht waarin informele en formele partijen vertegenwoordigd 
zijn en gezamenlijk kijken hoe de participatie van mensen met dementie en hun 
mantelzorgers behouden en/of vergroot kan worden.  

2020 - 2021 

Netwerkbijeenkomsten  2 maal per jaar wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij formele en 
informele partijen elkaar kunnen ontmoeten.   

2020 - 2021 
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Bijlage 1  

Dementie: het probleem 

 

Aanleiding 

Nederland vergrijst en het aantal mensen met dementie neemt de komende decennia sterk toe. 

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom) waarbij de verwerking van 

informatie in de hersenen is verstoord. 1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan de ziekte van 

Alzheimer de meest voorkomende is. Er zijn meer dan zestig aandoeningen die dementie kunnen 

veroorzaken (Zorg voor Beter, 2018). Gemiddeld wonen personen met dementie de eerste zes jaar 

thuis en de laatste anderhalf jaar in een intramurale instelling (van Rijn, 2015). De verwachting is dat 

het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent (Dementievriendelijk, 

z.d.). Dit trekt niet alleen een zware wissel op het leven van mensen met dementie en hun families, 

maar ook op de gezondheidszorg en de samenleving als geheel. Soms is er onbegrip in de omgeving, 

of is het ingewikkeld om alle zorg en ondersteuning te krijgen die nodig is. Vaak is ook sprake van 

eenzaamheid, vooral bij mensen die alleen wonen (Dementievriendelijk Roermond, z.d.). 

 

In 2015 waren er in de gemeente Leudal 670 mensen met dementie. Dit aantal zal naar verwachting 

meer dan verdubbelen de komende 20 jaar.  

 

Figuur 1. Prognose van het aantal mensen met dementie in gemeente Leudal. 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Leudal 670 820 980 1200 1400 1500 

Bron: Alzheimer Nederland (2017).  

 

Mantelzorg 

Maar liefst zeventig procent van de mensen (landelijk) met dementie woont thuis en wordt verzorgd 

door hun naaste familie en/of omgeving, de mantelzorgers. Mantelzorg is de zorg die onbetaald wordt 

verleend door een naaste zoals, partner, kinderen of vrienden, aan iemand die voor langere tijd ziek, 

hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze zorg kan bestaan uit het huishouden doen, wassen, 

aankleden, gezelschap houden, vervoer en/of geldzaken regelen (GGD, 2016).  

 

Uit de gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen van de GGD (2016) komt naar voren dat het 

aantal mantelzorgers in de gemeente Leudal de afgelopen jaren is toegenomen van 12,6% in 2012 

naar 19,2% in 2016. Met name onder volwassenen is een sterke stijging te zien, maar ook onder 

ouderen is het aantal mantelzorgers toegenomen. De toename in de gemeente is groter dan in de 

regio. 

 

Naarmate het ziekteproces vordert, wordt het verzorgen van iemand met dementie een veelal zware 

opgave (Jansen et al., 2016). Ruim de helft (54%) van de mantelzorgers van mensen met dementie is 

zwaar belast. Vier procent van deze mensen is zelfs overbelast. Als de mantelzorger de 

ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan, is dat een belangrijke reden voor opname 

in een verpleeg- of verzorgingshuis (Alzheimer Nederland, 2016).  

 

Dementie in Leudal 

Over het daadwerkelijke probleem, wat mensen met dementie in gemeente Leudal ervaren, zijn 

momenteel geen gegevens beschikbaar.  
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Bijlage 2 

De ontwikkelbenadering van Bekkers (2017) 

 

Om een maatschappelijk project of programma effectief aan te pakken is het belangrijk een 

maatschappelijk vraagstuk te identificeren en een beeld te vormen van de mogelijke oplossingen. Zo 

kan er een concreet mogelijk beeld worden gevormd van het beoogde resultaat of doel en kan er 

worden bepaald wat er voor nodig is om deze te realiseren. Daarnaast kan men samenwerken met 

verschillende partners en resultaten en doelen realiseren die vervolgens worden beheerd en 

onderhouden. Een dergelijke aanpak bestaat uit de volgende fase: 

 

➢ De initiatiefase:  

o Het nemen van een initiatief doordat iemand een idee of vraag ontwerpt. 

o Het stellen van verdiepende vragen over het idee of de vraag 

o Het verkennen van met wie er op welke wijze samengewerkt zou kunnen worden 

o Het maken van een initiatievoorstel op basis waarvan beslissers een besluit kunnen 

nemen om wel of niet een project of programma te starten. 

➢ De opbouwfase: 

o Het nemen van een richtinggevend go-besluit door een of meer beslissers. 

o Het concretiseren van het doel van het programma of het resultaat van het project en 

de inspanningen die nodig zijn om dat te realiseren. 

o Het maken van afspraken over hoe de benodigde samenwerking georganiseerd kan 

worden. 

o Het bepalen van de benodigde middelen en hoe de voortgang in de gaten gehouden 

kan worden, resulterend in een project,- of programmaplan. 

➢ De uitvoeringsfase: 

o Het vaststellen van het project,- of programmaplan door de opdrachtgevers- al dan 

niet met enkele wijzigingen. 

o Het in actie gaan met de benodigde inspanningen 

o Het samenwerken om te zorgen dat de verschillende activiteiten bouwstenen 

opleveren die op elkaar aansluiten. 

o Het bijsturen op basis van behaalde (tussen)resultaten en waargenomen effecten. 

➢ De afrondingsfase: 

o Het bespreken van mogelijke aanleidingen voor het afronden van een project of 

programma (bij een project meestal als het concrete resultaat is bereikt). 

o Het op een rij zetten wat tijdens de afronding moet worden bereikt. 

o Het zorgvuldig afbouwen van samenwerkingsrelaties 

o Het definitief overdragen van doorlopende taken en het formeel beëindigen van het 

project of programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3  

De doelenboom 
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Bijlage 4 

Inventarisatie interventies gemeente Leudal 

 

Kennis over dementie vergroten en handvatten bieden, zodat de omgeving kan 

acteren/handelen op het gedrag van mensen met dementie: 

Welke acties en interventies zijn er? 

• KBO-bijeenkomsten en voorlichtingen over dementie bij afdelingen binnen Leudal (KBO 

Limburg) 

• Dementievriendelijke medewerkers bij woningcorporatie Wonen Zuid Roermond 

• Dementiebril (De Zorggroep) 

• Alzheimercafé 

• Dementievrijwilligers 

• Dementievriendelijke organisatie (Wonen Limburg) 

• Trainingen offline & online vanuit Samen Dementievriendelijk voor burgers, bedrijven,      

verenigingen en stichtingen 

 

Welke acties en interventies missen? 

• “Kennis en omgaan met” gieten in amusement/entertainment en toegankelijk maken voor 

iedereen 

• Voorlichting op scholen (basis- en voorgezet onderwijs). Opa/oma heeft dementie.. 

• Herkenbaar symbool ‘dementievriendelijk Leudal’ 

• Scholing/instructie voor ondernemers/personeel/bedrijven/winkels/zorg 

• Werkgevers die oog hebben voor mantelzorgers, denk aan: mantelzorgvriendelijk 

personeelsbeleid 

• Kennis/trainingen over dementie voor de vrijwilligers van de huiskamers (Synthese) 

• Onvoldoende begrip bij inwoners voor mensen met dementie 

• Gastlessen op scholen 

• Informatiebijeenkomsten ‘aanbieden’ voor politie, brandweer etc. toegespitst op hun      

professie 

• Lokale PR 

• Kennis van de doelgroep bij de gemiddelde inwoner 

 
Een goede sociale kaart. 

Welke acties en interventies zijn er? 

• De informatiegids zorg en leefbaarheid Leudal (Synthese) 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Draagvlak in heel Leudal 

• Een dynamische sociale kaart (die actueel wordt gehouden) 

• Informatiegids zorg en leefbaarheid Leudal verfijnen en meer communiceren 

• De sociale kaart is nog niet compleet 

 
Mensen met dementie en hun naasten blijven meedoen in de maatschappij.  

Welke acties en interventies zijn er? 

• Wmo voorzieningen zoals begeleiding, dagbesteding, vervoer van deur, hulp in het 

huishouden en respijtzorg om de mantelzorger te ontlasten 

• Roggel: Naoberzorg, het Jozefhuis, Keijsersbosch etc.  

• Heythuysen: Heitserburenhulp 

• Zorg en dementie: Hulp bij dementie en Met GGZ 

• Trainingen vrijwilligers 
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• Incidenteel training voor politie 

• Verschillende dagbestedingen en zorgboerderijen 

• Zorgvrijwilligers en dementievrijwilligers Leudal breed (Proteion Welzijn) 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Meer (vaste) dementievrijwilligers: scholing aanbieden 

• Ondersteuning aan verenigingen in het omgaan met mensen met dementie 

 
Niet voor, maar mét mensen met dementie, hun naasten en omgeving praten. Luisteren naar 

wat ze nodig hebben.  

Welke acties en interventies zijn er? 

• Thuiszorg signaleren mensen met dementie en naasten 

• MDO’s 

• Steunpunt mantelzorg Leudal (Synthese) 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Goede gesprekstechnieken 

  
Het vraaggedrag van mensen met dementie en mantelzorgers bevorderen. 

Welke acties en interventies zijn er? 

• Alzheimercafé Leudal 

• TOPzorg 

• Steunpunt Mantelzorg Leudal: collectieve en individuele ondersteuning aan mantelzorgers 

(Synthese) 

• Presentietheorie (Hulp bij Dementie) 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Mantelzorgondersteuning door middel van vrijwilligers voor mantelzorgers 

• Dementie telefoonlijn binnen de gemeente waar je rechtstreeks met de juiste persoon 

verbonden wordt die je kan helpen 

• Samenwerking verschillende disciplines bijv. 1 keer per 2 maanden een overleg 

• Meer bekendheid Alzheimercafé 

• Een wekelijks ontmoetingsplek 

 
Veilige en passende huisvesting, goede infrastructuur en passend vervoer. 

Welke acties en interventies zijn er? 

• Huistest (gemeente Leudal) 

• Huis van Morgen (Panningen) 

• Tafeltje-dek-je: signalerende functie en zorgt voor veiligheid 

• Wensbus Heibloem en Leudal (Haelen, Buggenum e.o.).  

• Leudal Maatjes voor kwetsbare burgers 

• Preventieve huisbezoeken voor 75+-ers (Synthese) 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Dementievriendelijk woonpakket 

• Dementievriendelijke infrastructuur: stoplichten, belijning (Wonen Zuid) 
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Voldoende mogelijkheden voor respijtzorg dichtbij 

Welke acties en interventies zijn er? 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Respijtzorg: voldoende opnameplekken voor mensen met dementie en gedragsproblemen, 

die gerund worden door professionals. 

• Nood-bedden (bijv. als de mantelzorger uitvalt zijn deze hard nodig).  

• Voldoende logeeropvang.  

 
Ontmoetingen creëren, structureel en laagdrempelig, vanuit het alledaagse leven.  

Welke acties en interventies zijn er? 

• Dagbesteding 

• Een wekelijks ontmoetingsplek. 

• Ondersteuning huiskamerprojecten: Haelen, Heythuysen, Horn, Baexem, Grathem, Heibloem, 

Roggel, Ell, Neer, Kelpen-Oler 

• Opbouwwerk in iedere kern van Leudal (Synthese). Bijv. ondersteuning SOSL 

• Zonnebloem 

• Huiskamerprojecten  

 

Welke acties en interventies missen? 

• Er zijn geen lichamelijke activiteiten voor mantelzorgers en mensen met dementie samen.  

• Inloop-ontmoetingscentrum voor mantelzorgers en cliënt 

• In filmhuis de Bombardon eens per maand film over/voor mensen met dementie en 

mantelzorgers 

• Gratis theatervoorstelling over dementie voor mensen met dementie en mantelzorgers  
 
Ondersteuning kunnen bieden bij een “niet-pluis” gevoel  

Welke acties en interventies zijn er? 

• Preventieve huisbezoeken voor 75-plussers (Synthese) 

• Synthese: vertrekpunt is het dagelijkse leven en niet een diagnose.  

 

Welke acties en interventies missen? 

 
Meerjarig dementievriendelijk beleid binnen alle organisaties 

Welke acties en interventies zijn er? 

• Beleid voor 2018 m.b.t. dementievriendelijk Leudal is goed gekeurd (Gemeente Leudal) 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Meerjarenplan/beleid in zetten vanuit de gemeente in blijvende samenwerking. ‘kernteam’ 

opstellen 

• Identiteit Dementievriendelijk Leudal 

• Formulieren bij organisaties zoals de Wmo afgestemd op de doelgroep.  

• Format nieuwsbrief en website 

• Afstemming van initiatieven en registratie van initiatieven bijvoorbeeld op gemeente website 

• Structurele afstemming initiatieven 

• Meerjarig beleidsplan specifiek voor doelgroep senioren 

• Beleidsprogramma dementie: vaststellen ambitie en speerpunten.  

• Budget voor projecten/initiatieven 

• Zichtbare website dementievriendelijk door de gemeente en beheer door gemeente.  

• Communicatieplan: communicatie naar buiten 
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Samenwerking met formele en informele organisatie 

Welke acties en interventies zijn er? 

• Stuurgroep/projectgroep keten hulp bij dementie.  

 

Welke acties en interventies missen? 

• Overlegmoment formeel en informeel 

 

De burgers in beweging brengen 

Welke acties en interventies zijn er? 

• Opbouwwerk (Synthese) 

• Interactieve theatervoorstelling (Wonen Limburg) 

 

Welke acties en interventies missen? 

• Bijeenkomsten met als doel inspiratie en bewustwording voor verenigingen, eetpunten, 

winkeliersvereniging etc. 

• Reclame in straatbeeld (1-10 tips). 

• Sociale cohesie in bepaalde kernen. Leudal kent 16 dorpskernen, grote oppervlakte. Burgers 

zoeken alleen in eigen dorp gaan niet voor activiteiten naar andere dorpskernen.  

• Er wordt nog teveel gepraat over in plaats van met de mensen.  

• Goede gesprekstechnieken voor burgers: wat vraag ik?, hoe gedraag ik me? 

• Herkenningstips: video, reclame, poster, sociale media.  

• Een tolerante omgeving.  
 

 


