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1. De Opdracht 
 

Deze evaluatie is geschreven in opdracht van de stichting Sigma Nijkerk. Het is een evaluatie van het 

proces en het resultaat van één jaar samen werken aan de pilot Dementievriendelijk Hoevelaken. 

Gesprekken zijn gevoerd met de kerngroep en projectleider en middels een vragenlijst zijn alle 

betrokkenen, zowel professionals, vrijwilligers als mantelzorgers in de kerngroep, themagroepen en 

spiegelgroep, benaderd en gevraagd hun mening over het project te geven en hun ervaringen te 

delen. Er is geen peiling of tevredenheidsonderzoek gehouden onder de inwoners van Hoevelaken. 

In het tweede hoofdstuk kunt u de aanleiding van het project teruglezen, de te bereiken 

doelstellingen en het beoogd resultaat. In hoofdstuk drie leest u over de projectorganisatie en over 

de samenwerkende partners. Het resultaat van het project, kijkend naar het proces, de activiteiten,  

de samenwerking, de bereikte resultaten, en de geleerde lessen vindt u in hoofdstuk vier en vijf. In 

hoofdstuk zes en zeven zijn de aanbevelingen en conclusies opgenomen voor een vervolg op de pilot 

en in hoofdstuk acht treft u de concept begroting.  

 

De zes aanbevelingen op een rij: 

  

Aanbevelingen 

1:  Zet de aanpak voort in een driejarig programma en rol deze uit naar de 

overige kernen van de gemeente Nijkerk. 

2:  Activiteiten moeten op maat en passend zijn bij de wensen en 

mogelijkheden van de betrokkenen.  

3:  Zorg voor een duidelijk (steun)punt: één centrale plek voor ontmoeting,  

informatie en coördinatie.  

4:  Leg verbinding met andere (preventieve) beleidsprogramma’s en 

projecten en werk deze concreet uit. 

5:  Verbreed het project WoonBewust naar de mogelijkheden van het langer 

en veilig thuis wonen voor mensen met dementie. 

6: Zorg voor gerichte voorlichting aan verenigingen, winkeliers, organisaties 

en bedrijven.  
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1. Aanleiding voor een Dementievriendelijk Hoevelaken 
 

In de gemeente Nijkerk  zijn lokale organisaties die informatie, zorg en begeleiding geven aan 

mensen met dementie en hun netwerk, vertegenwoordigd in het lokaal Netwerk Dementie Nijkerk. 

Jaarlijks stelt dit netwerk een beleidsplan op met als doel het optimaliseren van ketenzorg voor 

mensen met dementie.  Binnen het beleidsplan 2016 van het Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk is de 

wens uitgesproken om gemeente Nijkerk dementievriendelijk te maken. Een gemeente waar 

iedereen, maar vooral mensen met dementie en hun naasten, zo lang mogelijk in hun eigen, 

vertrouwde omgeving kunnen (blijven) wonen en meedoen. Een sociaal gezonde wijk waar mensen 

met dementie en hun mantelzorgers  erbij horen en een actieve rol spelen. Een wijk waar 

overbelasting bij mantelzorgers verminderd wordt, doordat er meer aandacht, begrip, ontmoeting en 

hulp in de buurt is. Waarin mantelzorgers zich minder alleen voelen staan in de zorg voor hun naaste. 

Tevens een wijk waar vereenzaming tegengegaan wordt, doordat het sociale netwerk van de inwoner 

met dementie en zijn/haar mantelzorger in stand gehouden en versterkt wordt. 

 

a. Waarom aandacht voor mensen met dementie? 
Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de 

meest voorkomende is. Circa 70% van de mensen met dementie woont thuis. Dit percentage zal de 

komende jaren stijgen omdat men bij voorkeur thuis wil blijven wonen, hier het overheidsbeleid op 

gericht is en er in toenemende mate (technische) mogelijkheden zijn voor (verpleeg)zorg thuis. Dit 

dient dan wel lokaal mogelijk en gefaciliteerd te zijn door de lokale gemeente, wonen-, welzijn- en 

zorgpartners.   

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met dementie toe.  Anno 2015 wonen volgens het CBS 

en TNO 560 mensen met dementie in de gemeente Nijkerk. Dit aantal zal naar verwachting meer dan 

verdubbelen de komende 25 jaar. In de volgende figuur staan de prognoses verdeeld over de drie 

kernen van de gemeente Nijkerk.  

 

Figuur 1: Prognose van het aantal mensen met dementie op basis van de bevolkingsopbouw. 

 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Nijkerk 560 680 810 950 1100 1200 

bron: Factsheet Alzheimer-Nederland d.d 25-01-20161 

 

  

                                                           
1 https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-

gemeente.pdf 

 

https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-gemeente.pdf
https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/factsheet-dementie-per-gemeente.pdf


  
  

6  
  

Figuur 2: Gegevens 60-plussers gemeente Nijkerk  per 1 mei 2016: 

 Aantal percentage Prognose AN1 

aantal mensen met 

dementie 2016 

Prognose AN1 

aantal mensen met 

dementie 

2040 

Gemeente Nijkerk           9810    

Hoevelaken          2481         25%                  140                300 

Nijkerkerveen           804           8%                    44                  96 

Nijkerk          6525          67%                  375                804 

 

Bij de vier huisartsenpraktijken in Hoevelaken is bij de start én eind van het project een inventarisatie 
gemaakt van mensen met dementie (wel en nog niet gediagnostiseerd) die bij hen bekend waren. In 
september 2016 waren 58 patiënten bekend en aan het eind van het project 69 patiënten. 

De opgave van de gemeente Nijkerk om, naar verwachting, de aanzienlijke toename van inwoners 
met dementie en hun mantelzorgers op goede wijze te ondersteunen, mee te laten doen en te 
kunnen blijven wonen in hun sociaal gezonde wijk, is groot.  Hiervoor is een gezamenlijke inspanning 
nodig van de gemeenschap, de gemeente en haar wonen-, welzijn- en zorgpartners.  

 

b. Starten in Hoevelaken 
Op initiatief van het Lokaal Netwerk Dementie is in 2016 de pilot Dementievriendelijk Hoevelaken 

gestart; gefaciliteerd door de gemeente Nijkerk.  Het Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk kiest ervoor 

om te starten in Hoevelaken omdat er reeds een netwerk is van organisaties (professioneel en 

informeel) die actief zijn op het terrein van dementie. Bovendien is er in Hoevelaken een actief 

sociaal beraad waar organisaties elkaar treffen, informatie uitwisselen en afstemmen rond zorg, 

wonen en welzijn.  

Bij de pilot Dementievriendelijk Hoevelaken stond het in kaart brengen van de behoefte van mensen 

met dementie, mantelzorgers en hun directe (professionele en informele) netwerk centraal. Tevens 

werd de vraag gesteld hoe we als samenleving Hoevelaken, beter kunnen inspelen op deze 

behoeften. Het Lokaal Netwerk Nijkerk beoogd bovendien een beweging op gang te brengen waarin 

toegewerkt wordt naar meer aandacht voor, meer kennis over en een betere omgang met personen 

met dementie, geheugenverlies en gedragsverandering. 

Het initiatief sluit aan bij het beleid van de Gemeente Nijkerk dat streeft naar het zo lang mogelijk 

thuis blijven wonen en zolang mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Het sluit eveneens 

aan bij de inclusie-agenda van de gemeente dat zo veel mogelijk obstakels wilt verwijderen dat die 

vrije deelname voor burgers aan de samenleving belemmeren. Dus ook voor mensen met dementie 

en hun mantelzorgers .  
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c. Doelstelling Dementievriendelijk Hoevelaken 
Doelstelling van het project Dementievriendelijk Hoevelaken valt samen met de tien speerpunten 

van een dementievriendelijke gemeenschap van Alzheimer Nederland. Deze zijn gericht op 

beeldvorming, ontmoeting en integratie, participatie, welzijn en welbevinden en veilig wonen.  Dus 

van Zorgketen naar Maatschappelijke keten!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Beoogde effecten  
De kerngroep heeft een zestal gewenste effecten geformuleerd van de pilot dementievriendelijk 

Hoevelaken. De kerngroep beoogd een wezenlijke bijdrage te leveren aan het bereiken van het 

volgende:  

1. Het dagelijks leven voor mensen met dementie én voor mantelzorgers wordt makkelijker. 

2. Mensen met dementie kunnen blijven meedoen en participeren in de samenleving. 

3. Er is samenhang en er bestaan werkafspraken tussen de verschillende disciplines en 

domeinen: wonen, welzijn, zorg, openbare orde.  

4. Er is meer bekendheid over dementie en inwoners weten zo nodig te signaleren en te 

handelen. 

5. Er zijn vernieuwende vormen van daginvulling beschikbaar voor mensen met dementie  

die aansluiten op hun wensen, behoefte en talenten. 

  

e. Doelgroep  
Alle inwoners van Hoevelaken. Iedereen die we warm kunnen maken om mee te denken of die open 

staat voor informatie, alsmede inwoners met een vorm van dementie en hun naasten. 

 

  

De 10 speerpunten van een dementievriendelijke samenleving: 

1. Naar een andere beeldvorming  - Weg met het taboe! 

2. Naar meer kennis   - Inzicht biedt Uitzicht! 

3. Naar een betere integratie  - Mensen met dementie tellen mee! 

4. Naar meer ontmoetingen   - Samen! 

5. Naar betere contacten tussen   

Generaties    - Voor jong en oud! 

6. Naar meer welzijn   -  Warme Zorg! 

7. Naar meer autonomie   -  Burgers zoals u en ik! 

8. Naar lagere drempels   -  Iedereen welkom! 

9. Naar een veiliger samenleving  -  Veilig Thuis! 

10.  Naar de mobilisatie van 

 een hele gemeenschap   –  Hoevelakenbreed! 
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2. Projectorganisatie 
 

Het Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk is initiatiefnemer en opdrachtgever van het pilot project 

Dementievriendelijk Hoevelaken. De projectleiding is ondergebracht bij Sigma.  Voor de 

voorbereiding en uitvoering van het project zijn een kerngroep en drie themagroepen opgericht.   

a. Projectleiding 
De welzijnsorganisatie Sigma heeft de projectleider geleverd. Vanuit haar rol als aanjager, verbinder 

en uitvoerder heeft zij de lokale partners geënthousiasmeerd om vanuit wederzijdse belangen 

uitvoering te geven aan het project.  Sigma is hiertoe in staat omdat zij een sterke en verbindende rol 

en positie heeft binnen de gemeente en bij andere lokale welzijn-, zorg en woonorganisaties. De 

projectleider  is verantwoordelijk voor de opstart, voortgang van en verbinding tussen de 

themagroepen.  

b. Kerngroep 
 

De rol van de Projectleider en kerngroep is die van 

aanjager en bewaker. Het doel is het geven van een 

aanzet om Hoevelaken tot een dementievriendelijke(re) 

gemeente te maken waar mensen met dementie zo lang 

mogelijk mee kunnen doen in het “normale”dagelijkse 

leven.  

Bij aanvang is gesteld dat ‘begrip voor mensen met 

dementie’ door voorlichting en bewustwording en ‘mee 

kunnen blijven doen’ centraal staat.  De kerngroep heeft 

meegedacht over het uitzetten en organiseren van 

activiteiten om deze doelen te bereiken. Tevens hebben 

zij aanbevelingen gedaan voor structurele inbedding. De 

kerngroep zorgt voor afstemming tussen de betrokken 

partners, bewaking van de voortgang en de inbedding 

en borging van het project.  

Foto v.l.n.r.: Annette Tange (verpleegkundig specialist namens de huisartsen), Hermien Stouwdam 

(projectleider), Jaap Roele (Sociaal Beraad Hoevelaken en voorzitter PCOB), Josephine Lambregts (Alzheimer 

Nederland), Janneke Schraven (wijkverpleegkundige en medewerker gebiedsteam), Christien Hoekstra (student 

HBO Toegepaste Gerontologie). 

c. De spiegelgroep 
Acht ervaringsdeskundigen, alle mantelzorgers of ex-mantelzorgers, dachten mee en gaven input op 

wat zij belangrijk vinden in het dagelijks leven. Voor de kern- en themagroepen waren zij een spiegel 

om ideeën en suggesties rondom een betere aanpak aan voor te leggen. Hun ervaringen zijn ook 

opgetekend in de vijf nieuwsbrieven van Dementievriendelijk Hoevelaken.  
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d. Drie themagroepen 
Themagroepen zijn opgestart met de opdracht om de volgende drie speerpunten op te pakken: 

1. Bewustwording en voorlichting 

2. Netwerk 

3. Daginvulling , meedoen en mantelzorg 

1. Bewustwording en Voorlichting 

Opdracht van de themagroep is het vergroten van kennis over dementie door het geven van 

voorlichting aan winkels, politie, kerken, scholen, verenigingen en bedrijven, het stimuleren van 

gebruik van de signaleringskaart en het verminderen van de taboe rond dementie. De boodschap: 

‘Het helpt als we dementie weten te herkennen en daar goed op kunnen reageren door contact te 

maken en te bedenken hoe je iemand kan helpen’.  

De taken zijn: 

 

1. In kaart brengen van organisaties die in  

aanmerking komen voor voorlichting of training 

2. Benaderen van deze organisaties 

3. Organiseren van voorlichting of training 

4. Overleg met contactpersonen bijvoorbeeld  

van politie 

 

 

2. Netwerk 

De themagroep heeft als opdracht het versterken en 

verbeteren van de samenwerking en afstemming in werkwijze, 

toegang en doorverwijzing tussen de relevante organisaties 

onderling en tussen de formele en informele zorg  in 

Hoevelaken. Er wordt werk gemaakt van betere voorlichting 

voor personen met dementie en hun mantelzorgers, zodat ze 

weten waar ze kunnen aankloppen. 

v.l.n.r: Willy Overgoor, (Icare), Elly Wouda (Buurtzorg), Marloes van 
Est(Sigma), Ingrid Beerends (St. Wijkverpleging). Op de foto mist 
Yvonne van de Nieuwenhuizen namens Welzin. 

 

3. Daginvulling, meedoen en mantelzorg 

De opdracht van de themagroep is: komen tot aanbevelingen voor het ontwikkelen van een zinvolle 

invulling van de dag overeenkomstig de wensen en behoeften van de doelgroep.  Hiervoor zijn de 

wensen van mensen met dementie en hun netwerk in kaart gebracht.   

De focus ligt bij deze themagroep op de ‘eerste fase’ van de doelgroep. Dat wil zeggen de “niet pluis 

fase” van dementie, tot aan de diagnose dementie. Deze fase wordt door de spiegelgroep ervaren als 

een onduidelijke periode waarin de mensen behoefte hebben aan meer informatie en aan een 

centraal punt waar zij, naast de huisarts, terecht kunnen met vragen.  

Voorlichters 
Ellie Zwaferink en Elly Wouda 
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De tweede focus van de themagroep is het centraal stellen van de individuele wensen en 

mogelijkheden van de persoon met dementie in plaats van het aanbod. De daginvulling moet passen 

bij wat de persoon kan en wil.  Omdat iedereen andere wensen en behoefte heeft, is de themagroep 

tot de conclusie gekomen dat er geen standaard  aanpak ontwikkeld kan worden. De themagroep is 

wel aan het kijken hoe zij de wensen op maat kunnen vertalen naar aanbod. 

 

De taken: 

- Inventarisatie huidige zorg 

- Visie op wat nodig is in de toekomst 

- Komen tot aanbevelingen 

Belangrijke uitgangspunten voor de themagroep: 

talenten blijven gebruiken, in contact met anderen, 

vertrouwdheid en een vertrouwd gezicht, dingen 

samen blijven doen die je altijd al deed, structuur 

geven en zorg-begeleiding op maat.  

 

Foto v.l.n.r: Hermien Stouwdam (Sigma), Christien Hoekstra (Student HBO Toegepaste Gerontologie), Hanneke 

Smit –  Amaris (Themaleider), Ellie Zwaan (Amaris), Mevr de Booij (mantelzorger), Willy van de Berg (inwoner), 

Toos Righarts (Hulpdienst Hoevelaken), Yvonne van de Nieuwenhuizen (Welzin) 

 

e. Partners 
Uitgangspunt van een Dementievriendelijk Hoevelaken is de betrokkenheid van mensen met 

dementie en hun mantelzorgers en de draagvlak van zoveel mogelijk organisaties, verenigingen en 

bedrijven. Tijdens de startbijeenkomst op 21 september 2016 zijn alle relevante partijen uitgenodigd 

om mee te denken of mee te doen.  Een brede vertegenwoordiging van organisaties en particulieren 

zijn betrokken bij de pilot: Mantelzorgers, gemeente Nijkerk, Buurtzorg, Dementie-D, De 

Zonnebloem, Stichting  Wijkverpleging (voorheen Thuiszorg van Oranje), Icare, Sigma, Welzin, 

Bibliotheek, Amaris, de kerken, de ouderenbond PCOB, het Sociaal Beraad,  woningcorporatie De 

Alliantie, Hulpdienst Hoevelaken en Alzheimer Nederland. 

De kerngroep en themagroepen bestaan uit een afvaardiging van diverse lokale maatschappelijke 

partijen. Een ieder had een specifieke rol en inbreng: 

Maatschappelijke organisatie Rol en inbreng 
- Het Lokaal  Netwerk Dementie Noord 

West Veluwe  
Opdrachtgever van de pilot 

- Sociaal Beraad Hoevelaken Signalerend, agenderend 
- Welzijnsinstelling Sigma  Verbinder, aanjager, coördinator en uitvoerder 
- Regionale afdeling Alzheimer Nederland  

 
Kerngroeplid, kennis van de doelgroep, 
voorlichters 

- Huisartspraktijken Hoevelaken 
 

Kerngroeplid, verbinder met de eerste lijnszorg, 
kennis van de doelgroep, signalerend 

- Thuiszorgorganisaties Kennis van de doelgroep, signalerend, toeleiders 
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- Gebiedsteam en casemanagers dementie   
 

Kerngroeplid, verbinder met eerste lijnszorg, 
kennis van de doelgroep, signalerend, begeleiding, 
voorlichting 

- Mensen met dementie en hun 
mantelzorgers  

Kennis van de doelgroep 

- Ouderenbonden Toeleiders, signalerend  
- Informele zorgorganisaties  Toeleiders , signalerend 
- Dagbesteding Uitvoerend, signalerend 

 

Inwoners  met dementie  

Uitgangspunt van het project was een goede 

vertegenwoordiging en betrokkenheid van 

personen met dementie en hun mantelzorgers, de 

directe doelgroep. Via de lokale media en 

zorgconsulenten, zijn zij persoonlijk uitgenodigd 

voor de start- en eindbijeenkomst op 21 

september 2016 en 2017, deelname aan de 

themagroepen en spiegelgroep en voor diverse 

activiteiten (lezingen en film). 

Mensen met dementie hebben een ‘gezicht’ 

gekregen door hen in de openbaarheid te laten treden middels interviews en fotoverhalen.  

Foto: eigen foto van de familie Hulsebos 
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3. Het resultaat van een Dementievriendelijk Hoevelaken  
 

Doelstelling van het project is het in gang brengen van een beweging waarin toegewerkt wordt naar 

meer aandacht voor, meer kennis over en een betere omgang met personen met dementie, 

geheugenverlies en gedragsverandering. In de relatief korte projectperiode van één jaar is door de 

enthousiaste inzet van vele betrokken partijen in Hoevelaken veel neergezet.  Een mix van 

communicatiemiddelen is ingezet om bewoners te informeren over dementie: vijf nieuwsbrieven zijn 

uitgebracht, activiteiten en bijeenkomsten zijn regelmatig en frequent georganiseerd, artikelen zijn 

verschenen in de lokale kranten en in totaal zijn meer dan 80 personen, zowel professionals als 

vrijwilligers in Hoevelaken, voorgelicht en beter geïnformeerd over dementie.  

In dit hoofdstuk zijn opgenomen: (a) alle activiteiten in een Tijdlijn en (b) de gerealiseerde effecten. 

a. Tijdlijn 
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die in de pilotjaar zijn uitgevoerd. 

2016 

Mei  

 Definitieve akkoord van de gemeente voor de start van de pilot Dementievriendelijk Hoevelaken. 

Juni 

 Projectleider benoemd: Hermien Stouwdam, Sigma. 

 Draagvlak en commitment van het Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk, Sociaal Beraad, Huisartsen, 

Gebiedsteam, De Alliantie en Alzheimer Nederland. 

 Vorming Kerngroep. 

 Ervaringen uit het land opgehaald door het gesprek met Spectrum. 

Juli 

 Uitwisseling van ervaringen met Veenendaal en Dementievriendelijk Lochem. 

Augustus 

 Benaderen van alle partner organisaties. 

September 

 Startbijeenkomst pilot Dementievriendelijk Hoevelaken heeft plaatsgevonden op 21 september 

2016 op Wereld Alzheimer Dag. 

 Vorming van de Spiegelgroep en de drie themagroepen.   

 Voorstel ingediend voor de verdieping WoonBewust met langer thuis wonen voor mensen met 

dementie. 



  
  

13  
  

 

Oktober 

 Inhoudelijke afstemming met de gemeente Nijkerk. 

 Contact met de Fotokring van de Volksuniversiteit in Hoevelaken. Het fotoproject met mensen 

met dementie heeft geen vervolg gekregen. Wel hebben zij bij diverse activiteiten foto’s gemaakt 

voor pr doeleinden.  

November  

 Samenwerking met bibliotheek voor de gezamenlijk te organiseren lezing. 

 

December  

 De eerste Nieuwsbrief Dementievriendelijk Hoevelaken is verschenen en digitaal verzonden aan 

ruim 200 adressen in Hoevelaken, zowel privé als organisaties. Ook zijn ruim 250 papieren 

exemplaren verspreid in seniorenwoningen en op openbare adressen en bij huisartsen. 

 

2017 

Januari 

 E-learningsmodule beschikbaar via 

www.samendementievriendelijk.nl. 

 Vier medewerkers van woningcorporatie De Alliantie 

zijn voorgelicht. 

 Signaal huisartsen: toenemend aantal mensen met 

klachten over geheugenverlies en cognitieve 

achteruitgang.  

  

http://www.samendementievriendelijk.nl/
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Februari 

 De eerste spiegelbijeenkomst vindt plaats.    

 

 

 Film The Notebook met nagesprek in De Stoutenborgh in samenwerking 

met het filmcafé. 

Een top 10 klassieker  

De film is een romantische klassieker. Noah en Allie, een ouder echtpaar 

kijken terug op hun leven aan de hand van hun dagboek. Allie herinnert zich 

bijna niets meer omdat zij dementie heeft. 

Hun levensverhaal is aandoenlijk, romantisch, hartverscheurend  en 

confronterend. De film wordt vertoond vanuit het Dementievriendelijk 

Hoevelaken project. 

 

 

 

 

 Lezing boekbespreking 'Het geheugen op (latere) leeftijd' door 

psycholoog en filosoof Prof.Dr. Douwe Draaisma.   

Het onderwerp van de lezing is op vraag van mantelzorgers. Zij wilden 

meer informatie  over de signalen van en het werken van het geheugen. 

 

 

 

 

Foto: publiek tijdens de lezing ‘Het geheugen op leeftijd’ van Douwe Draaisma. 
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Maart  

 Positieve reactie door de gemeente op het projectvoorstel Verdieping Wonen met dementie. 

 Nieuwsbrief 2: met o.a. aandacht voor de huisarts bij vragen of vermoedens van geheugenverlies 

of achteruitgang. 

April 

 Voorlichting 20 vrijwilligers van de Hulpdienst Hoevelaken. 

 Contact en afstemming gezocht met Lions Hoevelaken met betrekking tot initiatief iPods voor de 

stichting Music & Memory en mensen met dementie. Verbinding gelegd met de twee 

dagbestedingen in Hoevelaken, Welzin en Amaris. Vanwege gebrek aan budget heeft dit 

initiatief geen vervolg gekregen.  

 Bijeenkomst delen van ervaringen met wijkagenten. Verbinding en afspraken gemaakt tussen de 

wijkagenten met de zorgverleners (gebiedsteam, casemanagers dementie en de 

huisartspraktijken). 

 Contact met ondernemersvereniging hartje Hoevelaken: Hieruit zijn jammer genoeg geen 

vervolgvragen gekomen. Er zijn nog ondernemers apart benaderd maar dat heeft ook niet tot 

vervolgvragen geleid. 

 Start voorbereiding van de afsluitende bijeenkomst op 21 september 2017. 

 Themagroep Daginvulling op bezoek bij het geheugensteunpunt in Apeldoorn. 

 Vereniging De Vrouwen van Nu benaderd voor voorlichting. Heeft geen vervolg gekregen. 

Mei 

 Besluit van de gemeente om de organisatie en uitvoering van de 

verdieping Wonen met dementie onder te brengen bij Sigma. 

 Dementiewijzer wordt Geheugenwijzer bij volgende uitgave in 2018.  

 Gesprek met De Eshof voor voorlichting aan pastoraal werkers (eind 

2017), ouderlingen,  diakenen en predikant van de dorpskerken. Een 

vervolg wordt nog gepland. 

Juni 

 Nieuwsbrief 3 Dementievriendelijk Hoevelaken is verschenen.  

Augustus 

 Start evaluatie pilotproject Dementievriendelijk Hoevelaken. 

September  

 Afsluitende bijeenkomst pilotproject op 21 september 2017, 1 jaar na start. 

 Presentatie Zorgkaart: wegwijs voor ondersteuning en zorg voor mensen met de diagnose 

dementie, maar ook voor de periode daarvoor. Wie doet wat en waar kunnen mensen terecht 

met vragen? 

 Presentatie informatiefilmpje over vergeetachtigheid en de signalen in de fase vóór de diagnose 

dementie voor o.a. in de wachtkamers van de huisartsen en apotheek, maar ook voor de 
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casemanagers dementie, wijkverpleging, dagbestedingen en consulent mantelzorg. Het filmpje is 

te downloaden vanaf internet. In dit filmpje geven bekende inwoners van Hoevelaken samen 

met professionals uitleg en tips en vertellen wat dementie voor hen betekent en wat het met je 

doet. In het kader van “buren kijken naar elkaar om, dementie komt meer voor dan je denkt”.  

Student van de HBO-opleiding Toegepaste-Gerontologie, Christine Hoekstra, heeft dit filmpje 

gemaakt.  

 50 Vrijwilligers van de De Zonnebloem zijn voorgelicht  

 Nieuwsbrief 4 Dementievriendelijk Hoevelaken is verschenen.  

Oktober 

 Voorlichting aan 28 deelnemers van de Lions Club Hoevelaken.  

 Nieuwsbrief 5 Dementievriendelijk Hoevelaken is verschenen met het verslag van de 

slotbijeenkomst. 

November 

 Alzheimer Café in Hoevelaken georganiseerd in samenwerking met het Alzheimer Café Nijkerk. 

 Evaluatie rapport pilot Hoevelaken, inclusief aanbevelingen voor het vervolg. 
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Overzicht van de resultaten 
 

✓ Startbijeenkomst  21 september 2016 60 deelnemers 

✓ Slotbijeenkomst  21 september 2017 80 deelnemers 

✓ Twee Spiegelbijeenkomsten 8 ervaringsdeskundigen 

 

Voorlichting gegeven aan: 

 

✓ De Zonnebloem afdeling Hoevelaken 30 vrijwilligers 

✓ Hulpdienst Hoevelaken 20 vrijwilligers 

✓ Lions Club Hoevelaken 28 deelnemers  

✓ Woningbouwvereniging De Alliantie 4 medewerkers 

 

✓ In contact met: ……………. 

 

Wijkagenten, ondernemers 

hartje Hoevelaken,  en 

kerkbesturen 

✓ Nieuwsbrieven Dementievriendelijk 

Hoevelaken: 5   

 

✓ 5e nieuwsbrief 5 in oktober 2017 met impressie 

en kort verslag van de slotavond 

Bereik van 450 adressen van 

zowel professionals als 

belangstellenden uit het dorp 

✓ Lezing Douwe Draaisma 10 mei 2017 UITVERKOCHT: 70 bezoekers 

✓ Film The Notebook, 15 februari 2017 40 bezoekers 

✓ Voorlichtingsfilm “niet-Pluis” Hoevelaken 

 

Digitaal beschikbaar: 

huisartsen, gemeente en 

bibliotheek   

✓ Alzheimer Café Hoevelaken:   

Gepland op 29 november 2017 

 

✓ Structureel aanbod voorlichting, trainingen en 

workshops beschikbaar 

Verenigingen, organisaties en 

bedrijven 

 

Gepland:  

✓ Vervolg voorlichting voor vrijwilligers 

Hulpdienst Hoevelaken 

 

✓ Cursus voor mantelzorgers  opgepakt  
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b. Gerealiseerde effecten 
 

Al is niet bekend hoeveel inwoners het project heeft bereikt, duidelijk is wel dat in de korte 

projectperiode van 1 jaar, vele activiteiten zijn gerealiseerd. Alle betrokkenen zijn het overeen dat 

een beweging in gang is gezet om Hoevelaken dementievriendelijk(er) te maken.   

Actuele knelpunten binnen Hoevelaken zijn geagendeerd door zowel professionals als mantelzorgers 

en zijn meegenomen door de themagroepen van het project, waaronder:  

• De erkenning dat de fase voor diagnose als meest lastig wordt ervaren door mantelzorgers en 

personen met dementie. Daarom is besloten om meer te werken vanuit geheugenproblemen en 

minder vanuit dementie. 

• Het belang van meer op maat activiteiten passend bij de behoeften, vraag en mogelijkheden van 

de betrokkenen. Is als belangrijkste uitgangspunt benoemd door de themagroep daginvulling. 

• De zorg voor iemand met dementie is zwaar en eenzaamheid komt vaak voor bij de partner van 

iemand met dementie. Dat vraagt om breder denken dan de directe zorg. Daarom wordt de 

sociale omgeving en de ondersteuning van mantelzorgers meegenomen in dat wat nodig is.  

• Hulp vragen is lastig. Ouderen willen hun kinderen niet belasten met vragen om hulp. Daarom 

moet hulp en waar die te vinden is, laagdrempelig en op één plek te vinden zijn. 

Aan de hand van vijf aspecten en diverse quotes van de deelnemers zijn de gerealiseerde effecten 

van de pilotproject verder toegelicht: 

1. Samenwerking 

2. Veranderde beelden 

3. Bewustwording 

4. Laagdrempelige informatie 

5. Bereik van het project   

 

1. Samenwerking 

Het project heeft medewerkers die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij dementie , dichter bij 

elkaar en bij mantelzorgers gebracht door het werken aan de gezamenlijke doelstelling.  

Betrokkenen zijn enthousiast en dankbaar voor de nieuwe  samenwerking en de vernieuwde korte 

lijnen. Men kan elkaar beter vinden, men inspireert elkaar en er is ruimte voor eigen inbreng en 

ideeën.  Door samen te werken aan een gezamenlijke doelstelling heeft het project de overlap in 

vergelijkbare werkzaamheden van diensten en organisaties zichtbaar gemaakt.  

 

“Ik ben  enthousiast over de samenwerking binnen het project, het luisteren met elkaar naar de wensen 

van de doelgroep en deze proberen te vertalen.” 

“De kracht van het project is …Samenwerking, luisteren wat nodig is en breder kijken dan de zorg voor 

mensen met dementie.”  
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2. Veranderde beelden 

 Door met elkaar in gesprek te gaan en te inspireren zijn andere keuzes gemaakt. Gesprekken tussen 

professionals van de formele- en de informele zorg onderling en samen met  mantelzorgers hebben 

ervoor gezorgd dat nieuwe denkbeelden over het aanbod zijn ontstaan. Vanuit alle partners is de 

intentie geuit om meer “op maat” oplossingen voor een betere en zinvolle invulling van de dag te 

zoeken rekening houdend met de wensen van de klant.  Dit komt tegemoet aan de vraag die  mensen 

met dementie en hun mantelzorgers zelf hebben dat er meer op maat gekeken gaat worden naar 

waar behoefte aan is. 

3. Bewustwording 

Bij de vrijwilligers van De Zonnebloem, de hulpdienst Hoevelaken, medewerkers van de 

woningcorporatie De Alliantie en wijkagenten is nu meer kennis over de ziekte dementie. Ze hebben  

handvatten gekregen voor het omgaan met en het signaleren van personen met een 

geheugenprobleem. Daar waar voorlichting is gegeven, zijn de reacties erg positief en wordt 

gevraagd om een vervolg.   

Alle sport- en vrijetijdsverenigingen,  winkeliers en kerken zijn benaderd met het aanbod om 

voorlichting te geven. Zij waren niet meteen bereid om voorgelicht te worden. Het vraagt voor hen 

veel tijd voor een relatief kleine groep. Daar waar organisaties wel voorgelicht zijn, is men 

enthousiast en wordt om vervolg informatie en voorlichting gevraagd.  

 

4. Laagdrempelige informatie 

Mantelzorgers geven aan dat juist in de periode voor de diagnose, in een vroeg stadium,  behoefte is 

aan laagdrempelige informatie over de ziekte dementie en over waar men terecht kan voor 

informatie. Dat is een periode met veel vragen, onduidelijkheden en onzekerheden. Tijdens de 

slotbijeenkomst op 21 september 2017 is de ZorgKaart, ontwikkeld door de themagroep Netwerk,  

uitgereikt. Op de Kaart staat op overzichtelijke wijze aangegeven bij wie men terecht kan voor meer 

informatie. De Zorgkaart is met groot enthousiasme ontvangen. Het is concreet, tastbaar en 

naleesbaar. De Zorgkaart is te vinden op alle plekken waar ouderen komen met eventuele vragen en 

is digitaal te downloaden via de website van Sigma en de huisartsen.  

“Bewustwording heeft tijd en ruimte nodig. Stimuleer het, maar forceer niets! Omarm alles dat leidt tot 

bewustzijn en aanvaard het resultaat.” 

“Ik denk dat het goed is dat de Hoevelakens gemeenschap er mee geconfronteerd blijft. Dit is volgens mij iets 

wat niet op korte termijn oplost, maar vergt een langer traject.” 

“Volgens mij is het onder de aandacht brengen van de symptomen bij velen het belangrijkste. Zodat een ieder, 

mensen met dementie kunnen herkennen en er mee om kunnen gaan”. 

“Het doel is denk ik gaandeweg wat veranderd/ breder geworden. Waar het in eerste instantie ging om het meedraaien 

in de maatschappij werd al snel duidelijk dat er behoefte was aan betere dagbesteding en is er ook veel nagedacht over 

dagactiviteiten (op maat, al dan niet gezamenlijk met mensen zonder dementie)  en voorlichting omdat bleek dat daar 

veel behoefte aan was.” 
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Ook is op de slotavond de voorlichtingsfilm gepresenteerd met herkenbare voorbeelden waarin 

professionals en mantelzorgers het belang aangeven van vroegtijdige signalering en het inroepen van 

tijdige hulp. De film is beschikbaar voor alle betrokken partijen en is te vinden op internet 

(https://www.sigma-nijkerk.nl/senioren/dementievriendelijk-hoevelaken/) waardoor die door 

iedereen gezien en gebruikt kan worden. 

 

 

 

 

 

5. Bereik van het project 

Het is niet precies bekend hoeveel inwoners in Hoevelaken bekend zijn met het project. Dat is in dit 

onderzoek niet gemeten. Inwoners met dementie, mantelzorgers en ex-mantelzorgers zijn 

nadrukkelijk gevraagd en uitgenodigd actief deel te nemen aan het project. Dit blijkt echter voor 

velen een (te) grote stap vanwege de belasting in tijd en energie die dat met zich mee brengt en de 

emotionele belemmering om in openbaarheid te treden. Een kleine deel van (ex)mantelzorgers is 

echter wel bereid om actief mee te doen, mee te denken en/of in de openbaarheid te treden in de 

themagroep, spiegelgroep en/of de Nieuwsbrief. Een deel staat op de verzendlijst en ontvangt de 

nieuwsbrieven. 

  

https://www.sigma-nijkerk.nl/senioren/dementievriendelijk-hoevelaken/
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5. Geleerde lessen 
 

Omdat Dementievriendelijk Hoevelaken een pilot is met zicht op een uitrol naar de andere kernen 

van de gemeente Nijkerk, is het van belang om lering hiervan te trekken. De volgende punten zijn 

door de betrokken deelnemers benoemd als succesfactoren en als leerpunten. 

• De kracht van het project is de betrokkenheid van de ervaringsdeskundigen, de mantelzorgers. 

Zij kunnen goed vertellen wat wel en niet werkt in de praktijk, en waar behoefte aan is. Het zijn 

voornamelijk de (ex)mantelzorgers die betrokken zijn, mee willen denken en feedback willen 

geven op het project. Het betrekken van mensen met geheugenproblemen of dementie zelf blijkt 

lastiger te zijn dan gedacht. Zij zijn, ondanks meerdere pogingen, helaas niet actief betrokken 

geweest in de pilot.  

• Het enthousiasmeren van lokale vrijetijds- en sportverenigingen en winkeliers blijkt lastig te zijn 

en is meer tijd voor nodig. 

• De professionele aanpak van het project – duidelijke projectorganisatie, tussentijdse evaluaties, 

projectleiding – is een belangrijke randvoorwaarde voor succes.  

• De doelstelling is te breed geformuleerd. Deelnemers geven aan behoefte te hebben aan SMART 

geformuleerde doelstellingen (specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdsgebonden) zodat 

hun rol en tijdsinvestering daardoor ook duidelijker wordt.  

• Niet alle themagroepleden waren op de hoogte van de activiteiten van de andere themagroepen. 

Hierdoor mist men mogelijkheden tot het leggen van verbindingen om elkaar te kunnen 

versterken. 

• Het vertrek en inwerken en bijpraten van nieuwe themagroepleden heeft bij een aantal 

themagroepen geleidt tot vertraging bij de uitvoering van activiteiten. Dit was vooral het geval bij 

de themagroep bewustwording en voorlichting die te kampen had met het wegvallen van 

vertegenwoordiging van voorlichters Alzheimer Nederland. Wellicht niet te vermijden, maar het 

heeft wel zijn weerslag op het project gehad, de motivatie op de andere betrokkenen en het 

gewenst resultaat.    

• Deelnemers geven aan dat het project nog onvoldoende is ingebed binnen de eigen organisatie.  

• Voor de themagroep Daginvulling, meedoen en mantelzorg blijkt het lastig te zijn om in de 

tijdsperiode van de pilot tot concrete resultaten en/of aanbevelingen te komen. Resultaat van 

hun inspanningen liggen eerder op het vlak van beleidsaanbevelingen en cultuurverandering.  

Begeleiding van deze themagroep had de themagroep  wellicht verder gebracht in hun 

aanbevelingen. 

  

“Het was soms moeilijk om voorstellen te formuleren, omdat een mens zo uniek is en 

mensen met dementie ook zo uniek zijn met hun ziekte. Hierdoor was het soms niet 

concreet te maken.” 
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6. Aanbevelingen 
 

Werkend aan een Dementievriendelijk Hoevelaken is gedurende het jaar veel expertise opgebouwd, 

zijn verbindingen gelegd, relaties gevonden en bestendigd. De aanpak levert aantoonbare resultaten 

op.  Diverse maatschappelijke partners zijn betrokken en zijn enthousiast over de samenwerking 

gericht op één doelstelling: het vergroten van de kwaliteit van leven van mensen met een vorm van 

dementie. Terugkijkend, geven zij aan dat de pilot een goed begin is van een dementievriendelijke 

samenleving. Een beweging is in gang gezet maar is zeker nog niet beëindigd. Deelnemers zien dan 

ook graag dat de gedane investeringen, ervaringen en expertise behouden blijven en dat het project 

wordt voortgezet in Hoevelaken en in de rest van de gemeente Nijkerk. Pas dan is het de investering 

ook meer dan waard. De eindbijeenkomst op 21 september 2017 wordt daarom beschouwd als een 

moment van bezinning om vervolgens door te zetten naar de uitvoering en verdere uitrol van een 

dementievriendelijker gemeente Nijkerk.  

1:  Voortzetten van de aanpak in een driejarig programma en uitrol naar de overige kernen 

van de gemeente Nijkerk. 

Om een dementievriendelijke samenleving te realiseren, geven alle betrokkenen aan de pilot te 

willen uitrollen naar de overige kernen van de gemeente Nijkerk in een drie-jarig programma. 

De samenwerking tussen organisaties, inwoners en ondernemers is ingezet en men is daar 

enthousiast over. Vooral de samenwerking en afstemming tussen de huisartsen, 

praktijkondersteuners, gebiedsteam, thuiszorgorganisaties, Sigma en de informele zorg om 

vroegtijdig mensen met dementie te signaleren, heeft zijn vruchten afgeworpen. De behoefte is om 

deze samenwerking  en onderlinge afstemming vast te houden en voort te zetten niet alleen voor 

Hoevelaken, maar deze ook te laten gelden in de overige kernen van de gemeente.  

 

Bewustwording vraagt tijd. Communicatie is daarom een structureel onderdeel van het project zodat  

het onderwerp regelmatig onder de aandacht blijft.  Dat vraagt om een jaarlijks PR- en 

communicatieplan dat aansluit bij landelijke voorlichtingcampagnes (o.a. van Alzheimer Nederland), 

regionale en lokale thema’s en bijeenkomsten. Handhaaf de Nieuwsbrief en maak deze breed voor 

de Dementievriendelijk gemeente Nijkerk. De Nieuwsbrief, waarin praktische tips gegeven worden, 

wordt positief ontvangen.  

 

2: Activiteiten moeten op maat en passend zijn bij de wensen en mogelijkheden van de 

betrokkenen.  

Mensen met dementie willen, zoals elk ander mens,  voor vol aangezien worden en zo lang mogelijk 

kunnen blijven doen wat ze altijd al deden. Zij willen zich waardevol voelen en de mogelijkheid 

houden en hebben om een maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven leveren. Uitgangspunt van 

een zinvolle dagbesteding is daarom dat activiteiten op maat en passend moeten zijn  bij de wensen 

en mogelijkheden van de betrokkenen.  Een mantelzorger wordt alleen ontlast wanneer de persoon 

met dementie het naar zijn of haar zin heeft.  Speciale aandacht dient gegeven te worden aan een 

zinvolle daginvulling voor jonge mensen en alleenstaande mannen met dementie die dreigen te 

vereenzamen. 
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Uit onderzoek van de Alzheimer Society in Engeland blijkt dat 70% van de mensen met dementie 

door gebrek aan zelfvertrouwen stopt met activiteiten en dat 40% nog nauwelijks de deur uit komt. 

Uit onderzoek blijkt ook dat veel mensen met dementie juist behoefte hebben aan zinvolle 

dagactiviteiten en dat mantelzorgers dagbesteding heel belangrijk vinden om de zorg thuis vol te 

kunnen houden.  

Een goed  voorbeeld van een project dat gericht is op mee blijven doen passend bij de talenten en 

behoeften van mensen, is het project DemenTalent. DemenTalent is gericht op het (actief) mee 

blijven doen van mensen met dementie in de wijk en het dorp als vrijwilliger of als deelnemer/lid van 

verenigingen waar zij (al) lid van is.   

Om mee te kunnen doen, is ook aandacht nodig voor passend vervoer. 

 

3:  Zorg voor een duidelijk (steun)punt: één centrale plek voor ontmoeting,  informatie en 

coördinatie.  

Mantelzorgers,  vrijwilligers, buurtgenoten en professionals hebben behoefte aan één centraal punt: 

• met een heldere meld- en adviesfunctie, 

• waar overzichtelijke informatie over het brede aanbod in de gemeente Nijkerk te vinden is, 

• met sociale activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn, zodat dementie geen taboe is maar 

onderdeel van de maatschappij, 

• waar mensen terecht kunnen voor hulp, advies en ondersteuning om op enigerlei wijze mee te 

kunnen blijven doen in de samenleving als verenigingslid, vrijwilliger, participant.  

• waar zij contact kunnen leggen met een professional die verder zorgt voor de opvolging van 

‘niet-pluis’ signalen (signaleringsplan), 

• waar mensen terecht kunnen met vragen over veilig(er) wonen, 

• dat professionals en burgers verbindt en van waaruit diverse andere initiatieven gecoördineerd 

en/of aan gestuurd worden, bijv. informatie geven in groepen, ontspanning en culturele 

projecten opstarten, de PR en bekendheid coördineren en uitrollen.  

Ervaringen en voorbeelden uit het land kunnen als voorbeeld dienen voor een dergelijk steunpunt 

(w.o. Apeldoorn, en ondersteuningsinlopen in de kleine kernen van Beuningen). Belangrijk is om aan 

te sluiten bij de kracht en de aanwezige voorzieningen in de kernen van de gemeente Nijkerk.   

Een concreet voorstel en projectplan dient te worden opgesteld met een gezamenlijke visie,  plan 

van aanpak en de benodigde middelen. 
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4:  Leg verbinding met andere (preventieve) beleidsprogramma’s en projecten en werk deze 

concreet uit. 

Er liggen meerdere aanknopingspunten met andere projecten en beleidsvelden die preventie, 

deelname aan de samenleving, gezond ouder worden en  langer thuis wonen als doelstellingen 

hebben. Dementievriendelijke samenleving is namelijk onderdeel van een gezonde wijk waar mensen 

met dementie, geheugenproblemen en gedragsveranderingen en hun mantelzorgers erbij horen en  

actief mee kunnen (blijven) doen. Verbinding met mantelzorg- en het positieve gezondheidsbeleid, 

en de verdieping van het regionaal  project WoonBewust met aandacht voor langer thuis wonen met 

dementie, liggen daarbij voor de hand.   

Het is bewezen dat een gezonde leefstijl waar fysiek bewegen en geestelijk actief zijn centraal staan,  

de hersenen actief houdt, depressie voorkomt en dementie vertraagd. Het draagt bij aan een 

positieve invloed op je stemming en het  vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in 

het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.  

Het is voor ieder persoon verschillend wat kan. Bewegen, sport, tuinieren, wandelen en actief zijn 

bieden kansen in verbinding en ontmoeting met bestaande lokale verenigingen en sportclubs. Zoek 

hierin concrete samenwerking met het Beweegloket, Nijkerk Sportief en Gezond evenals bestaande 

sport, dans, zang en muziek verenigingen die ruimte en deelname mogelijk maken voor deze 

doelgroep. Samen zorgen we voor meer diversiteit aan dagbesteding en het mee kunnen blijven 

doen. 

 

5:  Verbreed het project WoonBewust naar de mogelijkheden van het langer en veilig thuis 

wonen voor mensen met dementie. 

Langer thuis wonen, ook in geval van dementie leeft onder de inwoners. Zowel bij mantelzorgers als 

professionals is behoefte aan meer kennis over het vergroten van veiligheid, gemak en 

bewegingsvrijheid in en om het huis.  

Zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis. Aanpassingen in de woning, de 

inrichting, verlichting en het inzetten van woontechniek (domoticata) kunnen er voor zorgen dat zij 

zo lang mogelijk zelfredzaam en veilig thuis kunnen blijven 

wonen. Meer informatie over techniek zoals dwaaldetectie, 

dient aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de 

bewoners en mantelzorgers. Het deelproject Wonen met 

dementie is een verdieping op Woonbewust Nijkerk met 

aandacht voor: 

• Veiligheid (w.o brandgevaar) 

• Dwalen 

• Valrisico 

• Gebruiksgemak van de woning (orientatie,overzicht, herkenning)  

• Verlichting 
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Belangrijke uitgangspunten van het project zijn een positieve insteek op wat wel mogelijk is 

aansluitend bij de vraag van de bewoner, samen in gesprek over (op maat) oplossingen in de woning, 

en concrete samenwerking en afstemming tussen de woonadviseurs, casemanagers, 

woningcorporatie, het wmo-loket, ergotherapeuten en de welzijninstelling. 

 

6: Zorg voor gerichte voorlichting aan verenigingen, winkeliers, organisaties en bedrijven.  

Mensen met dementie willen mee kunnen blijven doen in de maatschappij: d.m.v. hun hobby, 

vrijetijdsactiviteit of sport, maar ook door boodschappen doen, uit eten of naar de kerk gaan, de bus 

nemen of het dorpshuis bezoeken. De noodzakelijke randvoorwaarde hiervoor is begrip voor mensen 

met geheugenverlies, gedragsverandering, verward gedrag en/of dementie. 

De uitdaging is om dit thema op de agenda te krijgen van verenigingen en winkels. Zij die concrete 

ervaring hebben of geconfronteerd worden met klanten of bezoekers die vreemd of verward gedrag 

vertonen, staan eerder open voor voorlichting en scholing over hoe om te gaan met deze doelgroep. 

Kies daarom voor een actieve en gerichte voorlichting juist aan deze verenigingen en winkeliers die 

de problematiek herkennen en een oplossing zoeken. Een gerichte benadering is effectiever dan een 

algemeen aanbod.  Onderdeel van de scholing is een interactief deel om deelnemers mee te laten 

denken hoe zij hun eigen organisatie verder kunnen aanpassen of inrichten voor deze doelgroep. 

Voor een gerichte en effectieve aanpak is inzicht nodig in waar personen met geheugenverlies of 

dementie wonen en, aan de hand van persoonlijke gesprekken,  inzicht in wat zij belangrijk vinden en 

wensen in het leven.  

  



  
  

26  
  

7. Conclusies 
 

Met de pilot dementievriendelijk Hoevelaken is een sterke beweging in gang gezet om Hoevelaken 

dementievriendelijker te maken. Partijen in de welzijn-, wonen- en zorgsector hebben elkaar weten 

te vinden en zijn in gesprek gegaan met de mensen waarover het gaat, mensen met dementie en 

(ex)mantelzorgers.  Conclusie van de betrokkenen: een gedragen dementievriendelijke samenleving 

vraagt om een gezamenlijke inspanning van de vele lokale buurt- en/of wijkplatforms, sport- en 

vrijetijdsverenigingen, ondernemers, winkeliers, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, 

vrijwilligersorganisaties en het kerkelijk leven. Samenwerking, afstemming en een gezamenlijke 

uitvoering gaat niet vanzelf maar dient gefaciliteerd te worden door de gemeente Nijkerk. Uitvoering 

geven aan enthousiasme en bevlogenheid vraagt van de partijen draagvlak, commitment, inzet (tijd) 

en financiële middelen.  

Het vraagt een effectieve en stevig opererend netwerkorganisatie die waarde heeft en creëert voor 

alle betrokkenen: mensen met dementie, mantelzorgers, informele zorg , professionals en overheid. 

Samenwerken vraagt om transparantie, openheid, de wil om te delen, af te stemmen en samen te 

werken. En de intentie te hebben niet op een eigen eiland te willen werken maar verbinding te willen 

leggen met andere lokale, maatschappelijke partners. Betrokken partners hebben aangegeven te 

willen blijven samenwerken en het project uit te willen rollen naar de overige kernen van de 

gemeente Nijkerk.  

In dit afsluitend hoofdstuk benoemen we de randvoorwaarden om de bovenstaande aanbevelingen 

effectief te kunnen realiseren.  Wat is hiervoor nodig: 

 

• Een stevig operend samenwerkingsverband, bekrachtigd in een convenant. Het gebruik van 

een intentieverklaring is een zichtbaar document waarin gezamenlijk commitment is 

vastgelegd en waarin duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden over rollen, doelen, 

bevoegdheden, tijdsinvestering en financiële inzet.  Op bestuurlijk niveau is dit een middel 

om draaglak,  betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid te vergroten. 

• Een daadkrachtige en resultaatgerichte projectorganisatie.  Een aangestelde projectleider of 

coördinator die het project aanjaagt, partners bij elkaar brengt, evalueert en zorgt dat 

afspraken worden nagekomen. Een projectorganisatie dat gebruik maakt van elkaar’s kennis 

en expertise, verbindingen legt, afstemt en streeft naar efficiency en het voorkomen van 

dubbelingen in aanbod.  

• Een gedeelde visie en SMART geformuleerde doelen en resultaten met als uitgangspunt dat 

activiteiten concreet bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mensen 

waarom het gaat. Samenwerken aan een meerjarig (3 jaar) uitvoeringsplan dat jaarlijks 

geëvalueerd en bijgesteld wordt. Met voldoende financiële middelen voor de uitvoering van 

activiteiten. Binnen het project wordt besloten welke deelprojecten worden opgestart en 

wanneer, met welke deelnemers, wat nodig is en welke financiële middelen. 

• Betrokken partners voelen zich mede verantwoordelijk voor deelprojecten en 

themagroepen.  

• Inwoners, vrijwilligers, medewerkers en ondernemers hebben vaak zelf ideeën hoe zij een 

bijdrage kunnen leveren aan een dementievriendelijke samenleving. Hiervoor is een 

uitnodigende aanpak nodig dat inwoners en ondernemers uitdaagt om met eigen ideeën en 
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suggesties te komen voor activiteiten. Dat geldt ook voor het uitnodigen van mensen met 

dementie om mee te doen en gebruik te maken van hun talenten.  Geef hen een duidelijke 

rol en zeggenschap over de opzet, invulling en uitvoering van het project en/of activiteiten. 

Zorg voor een inspirerende,  faciliterende en ondersteunende omgeving en een budget om 

initiatieven te helpen verwezenlijken.  

• Leren van anderen en gebruik maken van datgene wat al is ontwikkeld door het organiseren 

van regionale uitwisselingsbijeenkomsten met andere initiatieven dementievriendelijke 

samenleving.    

• Goede en heldere communicatie binnen het project (afstemming en verbinding tussen de 

themagroepen en betrokken organisaties) en gericht op het publiek.  

• Bij alle activiteiten inzetten op borging en het inbedden van afspraken bij de samenwerkende 

organisaties.  

• Vaststellen meetcriteria en structureel monitoren van de voortgang en resultaten. 

Resultaten regelmatig publiceren en algemeen bekend maken zodat dementievriendelijk 

Nijkerk een algemeen begrip wordt. 
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8. Begroting Dementievriendelijke gemeente per jaar 
( Conform aanbevelingen bijgevoegd evaluatierapport Dementievriendelijk Hoevelaken) 

 

 

Kosten Projectleiding: 

Vervolg Hoevelaken (bewustwording en verdere acties)  2 uur per week 

Nijkerkerveen( opstarten conform project Hoevelaken)  2 uur per week 

Nijkerk (3 wijken – opstart conform project Hoevelaken) 8 uur per week 

____________________________ 

Totaal        12 uur per week € 21.000,- 

 

Projectondersteuning: 

Administratieve ondersteuning     2 uur per week   €  3.400,- 

PR, nieuwsbrieven, social media etc 

Activiteitenbudget (bijeenkomsten, acties)      €  2.500,- 

    

Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk: 

Facilitering deelnemers (mogelijk ureninzet als cofinanciering)    P.M. 

Kosten onafhankelijke voorzitter incl. 

Kosten inhuur externe expertise (z.m. gekoppeld aan voorzitterschap) totaal  € 10.000 

 

Organisatiekosten:          €  3.790,- 

Onvoorzien          €  1.000,- 

TOTAAL          € 41.690,- 

Het mag duidelijk zijn dat in deze concept begroting niet is opgenomen de eventuele 

vervolgtrajecten op langere termijn voortkomend uit de aanbevelingen zoals mogelijk een 

geheugensteunpunt, Dementalent of andere oplossingen. 
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Bijlage 
 

Betrokkenen bij Dementie vriendelijk Hoevelaken 

 

Kerngroepleden  

 

1. Hermien Stouwdam  

2. Dieuwke Biesma  tot 1 januari 2017 ( namens Lokaal Netwerk Dementie Nijkerk) 

Jaap Roele ( namens Sociaal Beraad Hoevelaken en PCOB) 

3. Janneke Schraven (Louise Sterk tot per 1 december 2016) (Gebiedsteam Hoevelaken) 

4. Annette Tange ( huisartsenpraktijken Hoevelaken) 

5. Josephine Lambregts (regiocoördinator Alzheimer Nederland) 

 

Spiegelbijeenkomsten 

 

1. Hermien Stouwdam ( voorzitter) 

2. Afvaardiging themagroepen 

3. Acht mantelzorgers 

 

Themagroep Daginvulling, meedoen en mantelzorg : 

1. Hanneke Smit (Themagroepleider) (casemanager Amaris) 

2. Ellie Zwaan (Themagroepleider Amaris Wijkteam)  

3. Elly Pijpers (Bibliotheek) 

4. Mevrouw de Booy (mantelzorger) 

5. Elly Wouda (Buurtzorg/AN Regio voorlichter Zonnebloem) 

6. Eline de Frel (Consulent mantelzorg, Sigma) 

7. Willy van de Berg (ex-mantelzorger, vrijwilliger HH) 

8. Toos Righarts 

9. Yvonne van de Nieuwenhuizen (Welzin dagbestedingen) 

 

Themagroep PR en voorlichting 

1. Yvonne Krol ( vanuit Alzheimer Nederland regiobestuur) tot november 2016. 

2. Elly Wouda (Buurtzorg/AN Regio voorlichter Zonnebloem) 

3. Ellie Zwaferink (casemanager) 

4. Hermien Stouwdam 

 

Themagroep Netwerk: 

1. Elly Wouda (Buurtzorg/ AN Regio voorlichter Zonnebloem) 

2. Ingrid Berends (Casemanager dementie Thuiszorg van oranje)  

3. Willy Overgoor (casemanager dementie, Icare)  

4. Susanne Overdevest (casemanager Dementie-D) 

5. Marloes van Est (Servicepunt Sigma) 

6. Jordan van Iddekinge (Stagiaire Sigma) 

7. Yvonne van de Nieuwenhuizen (Welzin Dagbestedingen) 
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Bijlage 2: Concrete suggesties uit de samenleving 

   

• Wandelen onder begeleiding 

• Zanggroep met liedjes van vroeger 

• Vrijwilligers die de persoon met dementie gezelschap houden zijn gebaat bij een persoonlijk 

activiteitenkoffertje zodat er altijd wat te doen is en dit ook een gesprek kan opleveren. 

• Foto’s kijken (bijv over oud-Hoevelaken) in groepsverband. Elkaar verhalen vertellen en in 

gesprek zijn over vroeger 

• Tijdig bespreekbaar maken als deelname niet meer lukt zodat gezocht kan worden naar 

mogelijke oplossingen. 
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Oblivion    

 

wat een fijne wandeling moet zijn  

is een zoektocht in mijn brein 

 

zie je bijvoorbeeld die mevrouw? 

ze zwaait, ze lacht… wie is dat nou?   

ze is getrouwd met die meneer 

maar hoe heet die toch ook weer?  

 

ha ha daar loopt dat dikke joch 

dat is de zoon van…kom nou toch 

maar kijk eens die naar die ene daar  

dat is dinges… van… ach laat ook maar 

 

het lijkt of al mijn kennis, al mijn taal 

voor eeuwig zijn verloren allemaal 

omdat ik weinig meer onthoud 

verlies ik wat me was vertrouwd 

 

al wat ik weet verlaat mijn lijf   

stroomt naar een zee waarin ik drijf             

wat me van binnen is ontgaan   

blijft als deken om mij heen bestaan 

 

ik ben niet meer van mij alleen                            

mijn leven wordt van iedereen 

                                                                                                    © Bert Jurling 2017 

                                                                                                     Stadsdichter Nijkerk 

 


