
 

 

 

 

 

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.  

 

Werkgroep publieksinformatie 

 

De werkgroep publieksinformatie heeft de afgelopen 5 jaren ruim 55 

voorlichtingen en trainingen gegeven. In 2020 gaat de werkgroep daarmee verder 

en wil de werkgroep extra aandacht besteden aan bijeenkomsten in buurten. 

De werkgroep bestaat  nu uit 9 mensen. Dit zijn werkzame professionals, 

mantelzorgers, betrokken burgers en mensen die in hun werkzame leven als 

professional werkzaam zijn geweest met en rondom dementie. In 2020 zal de 

werkgroep onderdeel worden van Alzheimer Nederland, afdeling Midden Limburg. 

De werkgroep blijft deel uitmaken van de beweging dementievriendelijk 

Roermond.  

Voor de coördinatie van deze werkzaamheden zijn we op zoek naar een vrijwillige 

coördinator. 

 

http://www.dementievriendelijkroermond.nl/


 

 

Taken coördinator 

• Contacten leggen en afspraken maken met  organisaties en bedrijven 

m.b.t. trainingen; 

• Plannen van trainingen en contact met de leden van de werkgroep. In de 

werkgroep zijn vrijwilligers actief, deels met een professionele achtergrond, 

deels met een achtergrond als mantelzorger of als betrokken burger; 

• Verantwoordelijk voor het plannen van vergaderingen van de werkgroep en 

het opstellen van een werkplan; 

• Is verantwoordelijk voor het te gebruiken materiaal; 

• Draagt er zorg voor dat de vrijwillige trainers voldoende ondersteuning 

krijgen; 

• Je maakt deel uit van de projectgroep dementievriendelijk Roermond. In 

deze projectgroep zijn de partners van dementievriendelijk Roermond 

vertegenwoordigd, Alzheimer Nederland. Alzheimer Centrum Limburg, 

Hulp bij dementie en de gemeente Roermond; 

• Je levert content aan voor de website dementievriendelijk Roermond.  

 

Functie-eisen 

• Je bent bereid gemiddeld 4 – 6 uur per week aan dementievriendelijk 

Roermond te besteden; 

• Je bent in staat een vergadering voor te zitten, te luisteren naar ieders 

inbreng en besluitvorming te bewerkstelligen; 

• Je kunt de vrijwilligers van de werkgroep publieksvoorlichting  begeleiden 

en coachen; 

• Je bent in staat planningen en afspraken te maken; 

• Je hebt affiniteit met de beweging dementievriendelijk Roermond en 

doordrongen van de noodzaak dat de stad in beweging moet komen om 

daadwerkelijk dementievriendelijk te worden; 

• Je bent in staat signalen die horen bij de beweging dementievriendelijk 

Roermond op te pakken en daar neer te leggen waar ze thuis horen. 

 

 Wat bieden wij? 

• Door mee te doen aan de beweging dementievriendelijk Roermond kom je 

in contact met diverse bedrijven en organisaties in Roermond en maak je 

deel uit van het netwerk seniorvriendelijk Roermond; 

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



 

 

• Je  wordt in je werkzaamheden ondersteund door Alzheimer Nederland, 

Samen dementievriendelijk  en professionals vanuit dementievriendelijk 

Roermond; 

• Voldoening; 

• Trainingen, overleggen en bijeenkomsten gericht op verdieping of 

deskundigheidsbevordering; 

• Ondersteuning door de coördinator Regionale Activiteiten en overige 

medewerkers; 

• Reiskostenvergoeding en vergoeding van gemaakte onkosten volgens de 

regelingen van Alzheimer Nederland; 

• Een vrijwilligersovereenkomst met Alzheimer Nederland; 

• Het vrijwilligerswerk bij Alzheimer Nederland vormt een aanvulling op je 

Curriculum Vitae. 

 
 

Meer informatie 

 

Neem vrijblijvend contact op met Alzheimer Nederland, afdeling Midden- Limburg, 

Wil Velding, 06 8379 6375. 

Als je contact wilt met een van de leden van de werkgroep voor meer informatie 

of met de huidige projectleider, dan kan dat via Lei Janssens, 06 1216 1718. 

Als je belangstelling hebt voor deze functie, stuur dan vóór 1 januari een mail 

naar Wil Velding: w.velding1@kpnplanet.nl  

mailto:w.velding1@kpnplanet.nl

