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I.

Inleiding

Vanaf eind 2015 werken professionals van organisaties in Roermond samen met mantelzorgers en
vrijwilligers aan een dementievriendelijk Roermond. In 2018 en 2019 heeft het netwerk
dementievriendelijk Roermond zich ingezet om de activiteiten te verduurzamen en te implementeren in
bestaande organisaties en structuren.
Daarnaast is gewerkt aan verbreding van de beweging naar een seniorvriendelijk Roermond. De
betrokkenen juichen deze ontwikkeling toe met een aparte actielijn dementievriendelijk Roermond.
Dementievriendelijk Roermond gaat dan ook vanaf 2020 een nieuwe fase in; een fase van
continuering en borging binnen bestaande structuren en organisaties.
Dit actieplan vormt het kader voor de acties die vanuit de project groep dementievriendelijk Roermond
en netwerkpartners worden uitgezet. Dementievriendelijk Roermond blijft een beweging die in
interactie met mensen met dementie, mantelzorgers, professionals en organisaties tot stand komt. Dat
betekent dat activiteiten komende jaren waar nodig worden aangepast. Jaarlijks vindt een evaluatie
plaats in de projectgroep, die de basis vormt voor eventuele aanpassing /bijstelling van dit plan.

II

Doelen dementievriendelijk Roermond

A. Zorg en ondersteuning voor mensen met dementie zijn de basis van dementievriendelijk
Roermond
B. Mantelzorgers ervaren balans in de zorg voor een naaste en tijd voor zichzelf
C. Mensen met dementie doen mee

III

Wat gaan we doen?
1. Bewustwording als basis voor acties en (nieuwe) initiatieven van inwoners en organisaties
2. Verbeteren van het aanbod; er gebeurt al veel in Roermond, kunnen we het bestaande
aanbod verbeteren of veranderen zodat het optimaal aansluit bij de behoeften van groeiende
groep mensen met dementie en mantelzorgers
3. Samenwerking als voorwaarde om een brede bewustwording en verbetering van het aanbod
te realiseren.

1. Bewustwording
We blijven inzetten op informatie en voorlichting aan inwoners en organisaties. De werkgroep
publieksvoorlichting DVR voert uit. Deze wordt vanaf 1 januari 2020 ondergebracht als werkgroep van
Alzheimer Midden Limburg. In 2020 draagt Alzheimer Nederland de trainingen Samen
dementievriendelijk over aan de lokale afdelingen. Het onderbrengen van de werkgroep
publieksvoorlichting naar Alzheimer Midden Limburg is dan ook een logische stap.
De partnerorganisaties zetten zich in om nieuwe partners te enthousiasmeren voor toename
deskundigheid m.b.t. omgaan met mensen met dementie. Jaarlijks vind een concrete planning plaats
van de voorlichtingen/trainingsactiviteiten.
In 2020 staan o.a. 20 trainingen gepland voor medewerkers va diverse afdelingen van het Laurentius
Ziekenhuis. Een voorlichting kan leiden tot extra acties van een organisatie, nieuwe initiatieven en
aanvraag van het predicaat Dementievriendelijk.

Actieplan dementievriendelijk Roermond

december 2019

2. Verbeteren van de kwaliteit van het aanbod
Het aanbod voor mensen met dementie is afgelopen jaren uitgebreid en verbeterd. We constateren
dat er veel aanbod is en tegelijkertijd sluit het aanbod niet altijd aan bij de behoeften van mensen met
dementie en mantelzorgers. Dit blijkt uit signalen vanuit het Netwerk dementievriendelijk Roermond en
in het bijzonder van de casemanagers dementie en van mantelzorgers. Om goed zicht te krijgen op de
verbeterpunten zijn voorbereidingen gestart om in 2020 te starten met de Verkenning Sociale
Benadering Dementie.
Betrokken organisaties bij het netwerk zetten zich in om het bestaande aanbod te verbeteren, uit te
breiden of te wijzigen. Dit is een aandachtspunt voor alle organisaties in het netwerk en bespreekpunt
tijdens de netwerkbijeenkomsten.
Verkenningsfase Sociale Benadering Dementie
De verwachting is dat in januari 2020 gestart wordt met de verkenning Sociale Benadering Dementie.
Vanuit deze benadering worden behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers onderzocht.
In de zomer 2020 worden de resultaten verwacht.
Signaleren en bespreken verbeterpunten
Signaleren en bespreken verbeterpunten (zorg en ondersteuning); signalen en verbeterpunten vanuit
mantelzorgers, andere inwoners of deelnemers aan het netwerk wordt besproken in de projectgroep,
met direct betrokkenen (b.v. zorgverzekeraar, zorginstelling, ziekenhuis) en/of het ketennetwerk Hulp
bij Dementie. Hierbij wordt het signaal onderzocht en al dan niet actie ondernomen. De hierboven
genoemde verkenning Sociale Benadering Dementie naar behoeften zal nog beter zicht geven op
welke onderdelen verbetering nodig is.
3. Samenwerking
Dementievriendelijk Roermond is een netwerkorganisatie.
Organisaties werken in elk geval samen op de volgende terreinen:
- 0rganisatie en uitvoering van activiteiten in en rond Wereld Alzheimerdag (21 september);
gezamenlijk aandacht vragen voor mensen met dementie; uitvoering vindt plaats door een
werkgroep van betrokken organisaties onder voorzitterschap van Alzheimer Midden Limburg;
- gezamenlijke communicatie via de website dementievriendelijk Roermond en gebruik van het
logo; betrokken organisaties dragen content aan voor de website en plaatsen eigen
activiteiten op hun eigen website; ook social media worden hierbij ingezet.
- afstemming activiteiten voor mensen met dementie; jaarlijks wordt een actueel overzicht
gemaakt van activiteiten voor mensen met dementie.

IV Hoe organiseren we dit?
De projectgroep dementievriendelijk Roermond bestaat uit de kernpartners:
- Alzheimer Centrum Limburg
- Alzheimer Midden Limburg; coordinator werkgroep publieksvoorlichting en coordinator
Alzheimer café
- Netwerk Hulp bij Dementie; ketenregisseur en casemanager
- Welzijnsorganisatie Wel.kom (voorzittersrol)
- Gemeente Roermond (beheer werkbudget)
De voorzitter van de projectgroep neemt deel aan de kerngroep seniorvriendelijk Roermond.
Taken projectgroep:
 opstellen jaarlijks werkplan en communicatieplanning;
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volgen van de voortgang van de activiteiten en communicatie;
vervullen ambassadeursrol en nieuwe organisaties betrekken/enthousiasmeren voor het
netwerk;
bespreken van signalen en verbeterpunten zorg en ondersteuning voor mensen met dementie
en mantelzorgers;
volgen van de voortgang werkgroep publieksvoorlichting, WAW en Verkenning Sociale
Benadering Dementie.

Regie website/communicatie: Gemeente Roermond, elke organisatie levert zelf de content aan; per
organisatie is er een contactpersoon.
Werkgroep publieksvoorlichting; vrijwilligers zijn aangehaakt bij Alzheimer Midden Limburg
Werkgroep Wereld Alzheimer Week: betrokken organisaties DVR, voorzitterschap Alzheimer ML
Verkenning Sociale Benadering Dementie: deze kent een eigen organisatie/overlegstructuur. Enkele
leden van de projectgroep DVR zitten in de kerngroep Sociale Benadering Dementie.

V Resultaten en evaluatie
Jaarlijkse evaluatie van de resultaten in relatie tot de beoogde doelen en van de samenwerking in de
projectgroep DVR, de kerngroep seniorvriendelijk Roermond en het netwerk seniorvriendelijk
Roermond.
Op basis van de evaluatie vindt bijstelling plaats en wordt een werkplan c.q. activiteitenplanning voor
het volgende jaar gemaakt door de projectgroep.
Indicatoren 2020 en 2021
Indicatoren die inzicht geven in de mate van bewustwording:
- Aantal voorlichtingen en deelnemers
- Bezoekers website
- Aantal betrokken organisaties bij het netwerk
Indicatoren die inzicht geven in verbetering van de kwaliteit van het aanbod:
- Evaluatie met klankbordgroep mantelzorg
- Plan van aanpak Sociale Benadering Dementie
- Overzicht activiteiten voor mensen met dementie
- Aard van de signalen en verbeteracties
Indicatoren die inzicht geven in mate van samenwerking
- Aantal betrokken organisaties bij het netwerk met aandacht voor mensen met dementie
- Evaluatie activiteiten Wereld Alzheimer dag
- Evaluatie samenwerking projectgroep en netwerk
Financiën
Het college dient nog een besluit te nemen over het beschikbare werkbudget.
Voorstel is om het werkbudget 2020 te verdelen over de jaren 2020 en 2021.
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