
 

 

 

 

 

Wil jij je vrijwillig inzetten voor dementievriendelijk Roermond, om zo in 

Roermond de kennis te vergroten over hoe goed om te gaan met dementie? 

Lees dan verder! 

Dementievriendelijk Roermond  

Uitgangspunt van de beweging Dementievriendelijk Roermond is het perspectief 

van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Doel is dat mensen met 

dementie zo lang mogelijk meedoen in de samenleving. Eén op de vijf mensen in 

Nederland krijgt dementie. We krijgen er allemaal mee te maken; in onze familie- 

of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. Dat kan tot 

grote veranderingen leiden voor de persoon zelf, maar ook voor de omgeving. 

Maar als we allemaal een beetje moeite doen, kunnen we veel voor elkaar 

betekenen. Kijk voor meer informatie op www.dementievriendelijkroermond.nl.  

Voorlichting geven  

Een van de activiteiten van dementievriendelijk Roermond is het geven van 

informatie over dementie en hoe je ermee om kunt gaan. Dat doen we door het 

geven van trainingen en voorlichtingen. Door de steeds groter wordende vraag 

naar voorlichtingen zijn wij op zoek naar vrijwilligers 

Werkzaamheden voorlichting geven:   

• Samen met een andere ervaren vrijwilliger van dementievriendelijk Roermond 

geef je een voorlichting op locatie die ongeveer 1 uur duurt. 

• De voorlichting geef je aan de hand van een presentatie over dementie, hoe 

herken je het en hoe ga je ermee om? 

• Tijdens de voorlichting nodig je mensen uit na te denken over de impact van 

dementie en over wat ze zelf kunnen doen. 

Via de site krijg je een indruk van de wijze waarop voorlichtingen gegeven 

worden http://www.dementievriendelijkroermond.nl/index.php/voorlichting/  

 

http://www.dementievriendelijkroermond.nl/
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Training geven 

De training  GOED omgaan met dementie gaat een stap verder. Deze training 

geef je in Roermond aan verschillende doelgroepen. Alvorens deze training te 

mogen geven volg je eerst een 2-daagse training van Samen dementievriendelijk. 

 

Werkzaamheden  training GOED  geven:  

• Je traint volgens een vast draaiboek samen met een andere trainer.  

• Als trainer geef je gemiddeld 5 trainingen per jaar.  

• Tijdens de trainingen worden praktijksituaties van de deelnemers 
uitgespeeld.  

• Je maakt gebruik van de materialen van Samen dementievriendelijk  

• Je neemt deel aan de vergaderingen van de werkgroep publieksinformatie. 
Deze komt x keer per x bij elkaar in locatie x. 

 
Wat bieden wij: 

• Door mee te doen aan de beweging dementievriendelijk Roermond kom je 
in contact met diverse bedrijven en organisaties in Roermond. 

• Je werkt samen met andere vrijwilligers, professionals en organisaties. 

• Je  wordt in je werkzaamheden ondersteund door professionals en de 
projectleider. 

• Voldoening. 
 

Meer informatie: 
Neem vrijblijvend contact op met de projectleider dementievriendelijk Roermond, 
mevrouw Lei Janssens via leijanssens@roermond.nl of bel 06 12 16 17 18. 
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