




Voortgangsrapportage Dementievriendelijke Gemeente Roosendaal  
(Maart 2019)

Korte inleiding

In mei 2018 zijn onder de paraplu van het Dementienetwerk West-Brabant drie 
convenantpartners, te weten TWB, thuiszorg met aandacht, Stichting 
Groenhuysen en WijZijn Traverse Groep van start gegaan met de brede opdracht 
om van de gemeente Roosendaal een dementievriendelijke gemeenschap te 
maken. Vanwege de overkoepelende werkwijze van het Dementienetwerk West-
Brabant, waarbij het belang van de mens met dementie en de betrokkenen en 
verzorgers om hem/haar heen steeds centraal staat en uitgangspunt is voor de 
acties en plannen,  is het Dementienetwerk West-Brabant dan ook bij uitstek het 
geschikte platform om van daaruit deze taak de komende drie jaar voor de 
gemeente Roosendaal zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren.   

Meta Vrijhoef is de netwerk coördinator van Dementievriendelijke Gemeenschap 
Roosendaal. Ze is het aanspreekpunt en zal de kartrekker zijn van dit project. 
Meta is hiernaast ook werkzaam als de programmamanager bij het 
Dementienetwerk West-Brabant. In de komende drie jaar zal zij ondersteund 
worden door Gerben Jansen, casemanager dementie bij TWB Thuiszorg met 
Aandacht, die naast zijn werk als casemanager ook op landelijk niveau als 
ambassadeur actief is. Hij heeft een uitgebreid netwerk binnen en buiten de 
gemeente Roosendaal. Margot Wentink, beleidsmedewerker binnen WijZijn 
Traverse Groep, maakt het trio compleet. Ze is al jaren actief binnen de 
werkgroep DVG Bergen op Zoom waarvan ze inmiddels namens WijZijn Bergen op 
Zoom de kartrekker is.

Werkwijze DVG Roosendaal

Om de 2 à 3 weken hebben Meta Vrijhoef, Gerben Jansen en Margot Wentink 
afstemming met elkaar. Margot Wentink werkt een dagdeel per week vanuit 
werkplek bij het Dementienetwerk West-Brabant en heeft daardoor regelmatig 
afstemming met Meta Vrijhoef. Verder kunnen er middels een gedeeld online 
platform informatie en stukken uitgewisseld worden.

Meta Vrijhoef heeft om de 2 maanden overleg met de beleidsadviseur van de 
gemeente.

Opdracht/ ambities gemeente

De gemeente Roosendaal heeft in de opdracht 3 ambities beschreven waarmee 
de komende 3 jaar aan de slag moet worden gegaan:

1. Breng de diverse dementienetwerken in kaart, participeer in die 
netwerken en ontwikkel ze tot een doelmatig en efficiënt geheel. 

2. Vergroot de kennis over dementie binnen de samenleving en 
betrokken partijen 

3. Ontwikkel maatwerk in de ondersteuning van degene met dementie, 
mantelzorg en professionals.

2018
In 2018 is de basis gelegd de plannen van 2019 en de uitwerking daarvan. Na het 
maken van een visie/plan van aanpak, heeft er een inventarisatie plaats 
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gevonden van het aanbod en aanbieders in Roosendaal. Er zijn contacten gelegd 
met partners in Roosendaal om aan te sluiten bij bestaande overleggen, uitleg te 
geven over DVG en informatie te geven over dementie. Er is aanvraag ingediend 
bij het Joost van Roosmalenfonds voor bereiken van specifieke doelgroepen. Op 
die manier hebben de plannen voor 2019 vorm gekregen. 

1. Sociale Kaart dementie Roosendaal – streefdatum 1-7-209 online gereed

Huidige situatie
Er is veel informatie over dementie te vinden op internet en veel losse folders. In 
de praktijk vinden mensen het lastig om relevante en lokale informatie te vinden 
als zij te maken krijgen met dementie.

Actie
Er is medio 2019 een sociale kaart op gebied van dementie voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers.

In het eerste half jaar van 2019 zal DVG Roosendaal, naar voorbeeld uit het land, 
een keuzewijzer uit brengen (eerst online, daarna fysiek). Een handig compact 
informatieboekje over diverse thema’s die van belang zijn mocht iemand met 
dementie te maken krijgen. Lokale (zorg)partners en initiatieven staan vermeld. 
CZ heeft het format beschikbaar gesteld.

Op diverse vindplekken in de gemeente Roosendaal zal dit informatieboekje ter 
beschikking zijn.
Het informatieboekje kan door betrokken professionals  worden uitgereikt aan 
mensen die te maken hebben met dementie of diens mantelzorgers. Denk hierbij 
aan o.a. huisartsen, Bravis geriater, casemanagers dementie, dagbestedingen, 
Mantelzorg Roosendaal en Wegwijs Roosendaal. 

Effect 
 De burgers van Roosendaal hebben goede, relevante en lokale informatie 

tot hun beschikking m.b.t. dementie zowel digitaal als fysiek.

2. Platform Belangenbehartiging Dementie Roosendaal

Huidige situatie
Het Platform Belangenbehartiging Dementie Roosendaal is een diverse groep van 
vrijwilligers en professionals. De deelnemers aan het Platform hebben ieder hun 
eigen ingang/netwerk in de Roosendaalse gemeenschap. Vanuit die hoek kunnen 
zij signalen en behoeften peilen bij inwoners van de gemeente Roosendaal.
DVG Roosendaal sluit aan bij de overleggen van dit Platform.

Actie 
DVG sluit aan om bij te kunnen dragen waar nodig maar ook om met elkaar de 
discussie aan te gaan hoe we als Platform en DVG kunnen bijdragen aan het 
vergroten van de kennis van inwoners en partijen in Roosendaal.

Effect
 Er komt meer zicht op de signalen m.b.t. dementie. Indien er sprake is van 

signalen die meer zijn dan individuele zaken maar een collectief belang 
hebben wordt dit meegenomen naar het signaalteam.
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 Het platform krijgt door de uitwisseling relevante informatie m.b.t. 
activiteiten van DVG Roosendaal en omgekeerd weet DVG welke signalen 
en vragen er spelen vanuit het platform.

3. Signaalteam

Huidige situatie
DVG Roosendaal wil bijdragen aan een dementievriendelijker Roosendaal. Dit 
willen we onder andere bereiken door een breed draagvlak te creëren in de 
samenleving. Een samenleving waarin mensen met dementie waar nodig op een 
passende manier ondersteund worden en waarin signalen m.b.t. collectieve 
belang van mensen met dementie en hun mantelzorgers worden opgepakt. 

Actie
Om dat voor elkaar te krijgen wil het DVG kijken naar de mogelijkheid om een 
signaalteam op te zetten, bestaande uit experts/aanspreekpunten dementie 
vanuit verschillende hoeken van de samenleving (vanuit wonen, zorg, welzijn, 
middenstand en politie/brandweer). In de eerste helft van 2019 wordt een 
signaalteam opgezet en heeft dit team een bijeenkomst gehad over dementie en 
de taken van het signaalteam. 

Bij signalen die van collectief belang zijn wordt er in het signaal team gekeken 
welke stappen gezet kunnen worden vanuit welke hoek om een situatie te 
verbeteren of te inventariseren wat er nodig is qua deskundigheid.

Effect
 Het signaalteam draagt bij aan het vergroten van de kennis over dementie  

en daarmee aan het omgaan met dementie.
 Partijen en professionals pakken eerder signalen van niet pluisgevoel en 

andere zaken m.b.t. dementie op.

4. Bijeenkomst Verenigingen en dementie in najaar 2019

Huidige situatie
Het is een gegeven dat actief blijven voor iedereen belangrijk is. Zeker voor 
mensen met  dementie is actief blijven in een vertrouwde omgeving belangrijk. 
Maar hoe kan je je als vereniging en club hierop voorbereiden of in spelen?

Actie
In samenwerking met SSNB en Alzheimer West Brabant organiseert DVG 
Roosendaal een bijeenkomst waarvoor alle sportverenigingen en clubs zijn 
uitgenodigd. De avond bestaat uit:

- Inleiding door dagvoorzitter vanuit KBO en Alzheimer West-Brabant
- Presentatie over dementie door casemanager Gerben Jansen
- Sketches door toneelspelers (uit regio) die herkenbare situaties na spelen
- Interactie met zaal nav deze sketches, er zijn casemanagers aanwezig
- Informatie vanuit Alzheimer Nederland, Dementienetwerk West-Brabant
- Tips over hoe verenigingen dit onderwerp op de agenda kunnen krijgen 

met ondersteuning
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Effect

 Verenigingen en clubs in Roosendaal zijn geïnformeerd over wat dementie 
is en zijn geprikkeld om het onderwerp binnen hun eigen vereniging op de 
agenda te zetten.

 Hierdoor zullen verenigingen bewuster omgaan met leden die of zelf 
dementie hebben of die zorgen voor iemand met dementie zodat deze zo 
lang mogelijk met wat lichte hulp en of ondersteuning zolang als mogelijk 
actief kunnen blijven in hun vertrouwde omgeving

 Verenigingen en clubs weten waar ze ondersteuning en informatie kunnen 
krijgen: o.a. casemanager dementie en Dementienetwerk West-Brabant.

5. Voorlichting aan netwerkpartners

Huidige situatie
DVG Roosendaal heeft in 2018 voorlichting over dementie, DVG Roosendaal, het 
Dementienetwerk West-Brabant en de speerpunten gegeven aan professionals 
van woningstichting Alwel in Roosendaal en aan medewerkers van WijZijn 
Roosendaal. In hun dagelijks werk is de kans aanwezig dat deze professionals en 
of vrijwilligers van de organisaties te maken krijgen met mensen waarbij ze 
vermoeden dat er iets speelt, mensen die dementie hebben of met 
mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie. 

Actie
Voorlichting en delen van informatie m.b.t. dementie aan inwoners en partijen in 
Roosendaal blijven op de agenda staan. Gevraagd en ongevraagd, o.a. vanuit 
input signaal team? 

Effect
 WijZijn Roosendaal en Alwel zijn op de hoogte van het bestaan van DVG 

Roosendaal en het Dementienetwerk West-Brabant. 
 Professionals weten waar ze mensen naar toe kunnen verwijzen en 

waarvoor zij zelf een beroep kunnen doen.
 Door de deskundigheidsbevordering kunnen signalen eerder opgepikt 

worden en kan er 
adequate hulp ingeschakeld worden.

6. Jongeren en dementie

Huidige situatie
Het Joost van Roosmalenfonds heeft voor 2019 geld beschikbaar gesteld voor het 
thema dementie met een link naar de inwoners van Roosendaal.  DVG 
Roosendaal heeft in samenwerking met Alzheimer West Brabant een aanvraag 
ingediend en gehonoreerd gekregen. Een van die aanvragen gaat over jongeren 
en dementie.

Actie
Twee basisscholen in de gemeente Roosendaal in de nabijheid van een 
dagbesteding gaan komend schooljaar van start met het Adoptieproject. Hierbij 
krijgen leerlingen en ouders van groep 7 uitleg over dementie en gaan ze in 
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kleine groepjes een activiteit op een dagbesteding bezoeken. En er komt een 
lespakket beschikbaar voor scholen.

Effect
 Leerlingen van groep 7 van 2 basisscholen, hun ouders en ook 

leerkrachten hebben meer kennis gekregen over dementie 
 en hebben ervaring opgedaan in het omgaan van mensen met dementie 

door hun bezoeken aan een dagbesteding. 
 Hierdoor zullen zij meer openstaan voor contacten met mensen in hun 

eigen omgeving met dementie.
 Omgekeerd draagt het bij aan het prikkelen van mensen met dementie en 

stimuleert ontmoetingen tussen jong en oud.
 Een ander effect kan zijn op langere termijn dat leerlingen een opleiding in 

de zorg gaan overwegen door hun ervaringen op de locaties.

7. Diversiteit en dementie

Huidige situatie
Het Joost van Roosmalenfonds heeft voor 2019 geld beschikbaar gesteld voor het 
thema dementie met een link naar de inwoners van de gemeente Roosendaal. 
DVG Roosendaal heeft in samenwerking met Alzheimer West Brabant een 
aanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen. 

Mensen met migratieachtergrond en hun mantelzorgers komen vaak laat in beeld 
bij professionals. Ruim 10% van alle mensen met een vorm van dementie in 
Nederland heeft een migratie-achtergrond (28.000 mensen).  De komende jaren 
zal deze groep twee keer zo hard groeien als het aantal autochtonen mensen met 
dementie, onder meer door de sterke vergrijzing van deze groep (eerste 
generatie “gastarbeiders”). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 

 Taalproblemen (laaggeletterdheid)
 Lager opleidingsniveau
 Schaamte (taboe) of moeite met acceptatie van gedragsverandering
 Het niet herkennen van klachten als symptoom van de ziekte.

DVG Roosendaal is zich bewust dat het een uitdaging gaat worden om deze 
doelgroep te bereiken. 

Actie
 In 2019 wil DVG in samenwerking met Alzheimer Nederland, lokale 

netwerkpartners en de moskeeën in Roosendaal inzetten op het opbouwen 
van contacten, behoeften duidelijk krijgen en voorlichting geven. In eerste 
instantie richten we ons op Turkse en Marokkaanse vrouwen om hen te 
informeren over dementie, daar zij vaak degenen zijn die de zorg en 
begeleiding op zich nemen. 

 Er is foldermateriaal over dementie en casemanagement dementie in 
andere talen beschikbaar.

Effect
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 Het bereiken en informeren van inwoners in Roosendaal met een 
migratieachtergrond en dementie of degenen die zorgen voor iemand in 
hun naaste omgeving met dementie. 

 Met als effect dat meer begrip en acceptatie komt voor mensen met 
dementie en dat er eerder een beroep gedaan wordt ondersteuning en 
zorg indien nodig.

8. DVG Regio

Huidige situatie
Het Dementienetwerk West-Brabant  brengt de verschillende DVG gemeenten in 
de regio bij elkaar om enerzijds uitwisseling en afstemming van informatie te 
bevorderen en anderzijds gezamenlijk overstijgende thema’s op te pakken. 

Actie
 DVG Roosendaal sluit aan bij het regionale overleg  van DVG gemeenten. 

 Uitwisseling van ervaringen en ideeën

 Gezamenlijke aanpak op overstijgende  of grotere thema’s zoals jongeren en onderwijs

 Samen op trekken bij grotere events zoals op 6 september  waarop een event voor mensen 

met dementie en hun mantelzorgers georganiseerd gaat worden

Effect

 Kennis vergroten van gemeenten en professionals.
 Doelmatiger door samen te doen. 

6


