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Inleiding 
De komende jaren zal er een forse toename van het aantal mensen met dementie 
plaatsvinden. Mensen met dementie en hun, vaak mantelzorgende, partners hebben er 
behoefte aan om zolang mogelijk in hun eigen omgeving te blijven functioneren. Daar is hulp 
bij nodig en de gemeente speelt daarin een belangrijke rol. 

Door Alzheimer Nederland wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan deze 
progressieve ziekte waarvoor geen genezing voorhanden is. Eén van hun acties betref t 'de 
dementievriendelijke gemeente', hiervoor hebben zij een stappenplan ontwikkeld. 

Binnen de gemeente Woudenberg heeft dementie al op verschillende manieren de aandacht. 
Zo is er binnen het sociaal team een speciale consulent dementie, is er regelmatig een 
Alzheimer café, heeft een supermarkt haar personeel speciaal op dit onderwerp getraind en 
wordt nu een initiatief ontwikkeld vooreen ontmoetingsruimte voor mensen met (beginnende) 
dementie. 

Maar er zijn nog meer acties nodig om er voor te zorgen dat mensen met dementie zich in hun 
dagelijks leven gemakkelijker in Woudenberg kunnen begeven. Om dat te realiseren is een 
lokaal actieplan opgesteld waarvoor nu een besluit aan uw college wordt voorgelegd. 

Centrale vraag 
Wilt u nadere acties opzetten om zo Woudenberg tot dementievriendelijke gemeente te maken 
waar inwoners met dementie zo lang mogelijk kunnen blijven functioneren? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Met het uitvoeren van de in het bijgevoegde actieplan benoemde acties zorgt de gemeente er 
voor dat inwoners met dementie zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving. Maar 
ook dat iedereen normaal omgaat met dementie en er zo een sociale en veilige woon- en 
leefomgeving ontstaat voor de inwoners met dementie. Dat het normaal is d a t j e iets kan 
vergeten en dat men wordt thuisgebracht wanneer men is verdwaald. Met andere woorden dat 
iedereen in Woudenberg er voor zorgt dat in ieder geval mensen met dementie 'niet buiten de 
boot vallen'. 

De gemeente zal een eerste stap doen in de eigen organisatie en ondernemers en 
verenigingen uitdagen ook stappen te zetten om inwoners met dementie een normale plaats 
te laten innemen in de maatschappij. 

Met Alzheimer Nederland zal tijdens het uitvoeren van de acties worden overlegd of de 
gemeente Woudenberg voldoet aan het predicaat'dementie vriendelijk'. Van belang daarbij is 
dat aandacht en acties op dit onderwerp een structureel karakter hebben. 

Kader 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015; 

Argumenten 
Het aantal mensen met dementie stijgt 
Op dit moment telt Nederland 270.000 mensen met dementie. Jaarlijks komen er in Nederland 
10.000 mensen met dementie bij. In Woudenberg zouden er in 2015 200 inwoners dementie 
hebben. De verwachting is dat dit er in 2020 280 zullen zijn. In 2040 lijden 640 inwoners in 
Woudenberg aan dementie (gegevens Alzheimer Nederland). 
Zo'n 70% van de dementerenden woont nog thuis. Het streven is er op gericht om dat 
landelijk te verhogen naar 80%. Mensen die aan dementie lijden en hun partners willen zo 
lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en deelnemen aan het 
maatschappelijk leven. 
Naar een dementievriendelijke Gemeente Woudenberg 
Om er voor te zorgen dat mensen met dementie en hun partner zolang mogelijk thuis kunnen 
blijven wonen is hulp nodig. Het gaat dan om hulp van de naaste omgeving en/of professionele 
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hulp van bijvoorbeeld een casemanager dementie. Maar ook de verdere sociale omgeving 
waarin men zich begeeft (winkels, verenigingsleven, gemeentelijke dienstverlening e.d.) moet 
weten hoe zij om moet gaan met mensen met dementie. Mensen met dementie moeten zolang 
mogelijk kunnen blijven functioneren. Ze mogen iets vergeten. Ze worden thuisgebracht als ze 
verdwalen. Ze kunnen zolang mogelijk aan het verenigingsleven deelnemen of zich inzetten 
voor anderen. 

Stappenplan om te komen tot een dementievriendelijke gemeente 
Door Alzheimer Nederland is een stappenplan opgezet bestaande uit drie thema's: 

1. Participeren in het dementienetwerk; 
2. Het vergroten van de kennis over dementie; 
3. Het zorgen dat er begeleiding op maat wordt geboden. 

In bijgevoegd actieplan wordt op deze drie thema's de huidige situatie beschreven. Per thema 
zijn acties opgesteld om hierin verbetering aan te brengen. 

Iedereen is nodig om tot een dementievriendelijke gemeente te komen 
In het actieplan is een aanjaagfunctie beschreven voor de gemeente. Binnen de gemeentelijke 
organisatie zal nog dit jaar voor de medewerkers van het KCC, Burgerzaken en de buitendienst 
een training plaatsvinden rond het herkennen van en omgaan met dementie. 
Maar ook van winkels, banken, het verenigingsleven en uiteindelijk alle inwoners van 
Woudenberg wordt gevraagd om normaal met dementie om te gaan en ervoor te zorgen dat 
mensen met dementie zich veilig voelen binnen de gemeente. Samen met een breed op te 
stellen werkgroep zullen daarvoor verdere acties worden opgezet. Zo zal de middenstand en 
het verenigingsleven worden aangeboden ook kennis te vergaren hoe om te gaan met 
dementie. Voor verenigingen kan het project DemenTalent een kans bieden om vrijwilligers 
met dementie op te nemen in hun vereniging. 

Voor mensen met dementie en hun partner hoort begeleiding op maat aanwezig te zijn 
Begeleiding en ondersteuning van mensen met dementie en hun partner vindt plaats vanuit 
verschillende richtingen. Men kan een beroep doen op de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de 
Wet Langdurige Zorg (Wlz) voor extra- en intramurale zorg op het moment dat de diagnose 
dementie is gesteld. 
Middels de Wmo kan ondersteuning worden verleend zolang de Zvw of Wlz niet van toepassing 
is. Maar vanuit de Wmo ligt er ook een taak op het terrein van advies en voorlichting, 
eventuele hulp bij het huishouden, respijtzorg of het inzetten van hulpmiddelen. Daarnaast 
heeft de gemeente een taak in ondersteuning van mantelzorgers. 
Binnen de huidige uitvoering is er binnen het Sociaal Team een consulent dementie en wordt 
daar waar noodzakelijk ondersteuning geboden aan zowel de inwoner met dementie als de 
mantelzorger. 
Op dit moment wordt door de Moriahoeve een ontmoetingscentrum Dementie opgezet in de 
Kersentuin. Hier kunnen straks zowel mensen waar dementie al is gediagnostiseerd als 
mensen waar de eerste verschijnselen optreden terecht voor een kop koffie, gezelschap, 
advies en/of een dagactiviteit. Binnen deze locatie is straks ook een geriatrie-fysiotherapeut 
gehuisvest. 
Met hulp van o.a. Alzheimer Nederland, de Moriahoeve en Zorggroep Charim zal daarnaast 
ook straks worden gestart met het opzetten van DemenTalent. In dit project wordt aan 
mensen met dementie vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding aangeboden 
zodat zij nog een zinvolle levensinvulling hebben. 

Samen zorgen voor het actieprogramma 
De Moriahoeve en Zorggroep Charim hebben aangegeven zich te willen inzetten voor het 
dementievriendelijker maken van de gemeente Woudenberg. Zij maken onderdeel uit van een 
werkgroep die verder de acties gaan oppakken. In die werkgroep zullen ook de consulent 
dementie, de ouderenadviseur van SWO, de vrijwilligerscoördinator en andere deskundigen 
en/of belanghebbenden een plaats krijgen. Het is daarbij de bedoeling dat zij met elkaar er 
voor zorgen dat de inwoner met dementie in Woudenberg zich veilig voelt. Dat men zo lang 
mogelijk in de lokale maatschappij kan functioneren, de dagelijkse ondersteuning is geregeld 
en de mantelzorger niet overbelast raakt. 
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Duurzaamheid 
Doel van het actieplan is om de participatie van inwoners met dementie en hun partner 
(mantelzorger) zolang mogelijk in stand te houden. Ook is het de bedoeling om de 
maatschappelijke betrokkenheid van andere inwoners met hun medebewoners met dementie 
te verhogen. Er zal meer naar elkaar omgezien moeten worden en inwoners met dementie 
kunnen zolang mogelijk deel bleven uitmaken van de maatschappij en zich daarin veilig 
begeven. 

Draagvlak 
Met de Moriahoeve en Zorggroep Charim is een paar maal gesproken over dit onderwerp. 
Tevens is bij het opstellen van het actieplan de consulent dementie betrokken. 
Na vaststelling van het actieplan zal advies worden gevraagd aan de Adviesraad Sociaal 
Domein en zal zo snel mogelijk worden gestart met het benaderen en bij elkaar brengen van 
de genoemde partijen voor de werkgroep. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Alzheimer Nederland zal worden gevraagd deel te nemen aan dit actieplan. Hen wordt 
gevraagd het certificaat "Dementievriendelijke gemeente" af te geven en de resultaten kritisch 
te volgen. 

Financiële consequenties 
Binnen het innovatiebudget Sociaal Domein 2017 is een bedrag gereserveerd voor de kosten 
die verbonden zijn aan het uitvoeren van dit actieplan. Kosten die mogelijk ontstaan zijn de 
ondersteuning van het bureau DAZ, mogelijke kosten rond het theaterstuk 'dag mama' en een 
eventuele ondersteuning bij het opzetten van het ontmoetingscentrum Dementie door 
Moriahoeve. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze kosten voor 2017 en mogelijk 2018 
kunnen worden gedekt uit het innovatiebudget Sociaal Domein 2017 en 2018. 

Aanpak/ui tvoer ing 
Na akkoord van uw college zal zo snel mogelijk worden gestart met het bijeenroepen van 
genoemde leden voor de werkgroep. Zal de Adviesraad Sociaal Domein worden gevraagd om 
haar oordeel en tevens of zij aan de werkgroep willen deelnemen. 
Er wordt een communicatieplan opgesteld om inwoners van Woudenberg, naast de landelijke 
aandacht voor dementie, lokaal te interesseren voor dit onderwerp. 
Verdere acties worden beschreven in het bijgevoegde actieplan. 

Communicatie 
Na uw akkoord zal samen met de werkgroep en Communicatie een communicatieplan worden 
opgesteld. 

Bij lage(n) 
- Actieplan 2017 - 2018 dementievriendelijke gemeente Woudenberg 
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