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Inleiding
Project: Samen Dementievriendelijk 
Gemeente De Ronde Venen

Op 24 mei 2016 is door de gemeenteraad de motie: het 
inrichten van een dementievriendelijke gemeente 
aangenomen. De zorg voor mensen met dementie 
vormt een bestuurlijke prioriteit. Drie werkgroepen1  

hebben lokaal onderzoek gedaan en een aantal documenten opgeleverd2. Gemeente 
De Ronde Venen, Alzheimer Nederland en Tympaan-De Baat namen het initiatief voor 
het project Dementievriendelijke gemeente. Winkeliers, banken, verenigingen, kerken en 
andere organisaties worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij dit initiatief.

De gemeente stelde � nanciën beschik-
baar aan Servicepunt & Tympaan-De Baat 
om speciaal voor dit traject een coördi-
nator aan te stellen. Per 1 januari 2018 is 
Ester Hoogkamp aangesteld als coördina-
tor Samen Dementievriendelijk voor de 
duur van een jaar. Per 1 februari 2019 heeft 
Margo Bosma haar taken overgenomen 
en is zij de nieuwe coördinator voor de 
verdere duur van het project. Vanuit de 
gemeente is Isin Caliskan vanaf 2020 bij het 
project aangesloten en Erna Wiering vanaf 
maart 2018 als communicatiemedewerker.

Tijd
De totale duur van het project is vijf jaar (21 
september 2017 tot 21 september 2022). 

Doel
De inwoners van DRV zijn voldoende 
toegerust in het omgaan met mensen met 
dementie. De mantelzorgers van mensen 
met dementie worden op passende wi-
jze ondersteund met middelen en maat-
regelen die onze gemeente ter beschikking 
stelt.

Intentieverklaring
Op 21 september 2017, tijdens Wereld Alz-
heimer Dag, vindt de aftrap van het project 
plaats met de ondertekening van de Inten-
tieverklaring om samen te werken aan een 
dementievriendelijke samenleving. 3 Jaar-
lijks sluiten hier weer nieuwe partijen bij 
aan. Afgelopen jaren hebben de partijen die 
meegetekend hebben vooral gewerkt aan 
de uitvoering, door middel van trainingen 
voor het personeel en aanpassen van het 
beleid.
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Dementievriendelijk
Er bestaat geen moment waarop men kan 
zeggen, nu  zijn we  Dementievriendelijk.
Dementievriendelijk zijn is in beweging zijn 
om steeds weer opnieuw te kiezen voor 
het klaarstaan voor die ander die kwets-
baar is. Het wordt een manier van samen 
leven en zorgen voor elkaar waarbij de 
mensen met dementie zo lang mogelijk 
mee doen in de samenleving. Daarnaast 
vergroot de gemeente kennis van demen-
tie binnen hun eigen organisatie en de 
gemeenschap, o.a. door het aanbieden van 
trainingen ‘Goed omgaan met dementie’.

Op die manier ontstaat een gemeenschap 
waarin iedereen dementie accepteert: van 
de bakker en de buurman tot de sport-
club en de wijkagent. Waarin mensen met 
dementie gewoon boodschappen kunnen 
doen, hun bankzaken regelen, naar hun 
vereniging gaan of bibliotheek bezoeken. 
Een samenleving waarin de gemeenschap 
hen een handje toesteekt wanneer zij het 
even niet meer weten. Daarnaast betekent 
het, dat er een beroep wordt gedaan op 
hulp, ondersteuning en mantelzorg van de 
partner en naaste familieleden en vrienden.  

2020 2025 2030 2040 2050

19000 22000 26000 36000 46000

2020 2025 2030 2040 2050

760 930 1100 1500 1800

Aantal mensen met dementie in Nederland

Aantal mensen met dementie in de provincie Utrecht

Aantal mensen met dementie in De Ronde Venen

2020 2025 2030 2040 2050

280000 330000 390000 520000 620000

1 Werkgroep A – Publieksinformatie, Werkgroep B - Inrichten van ondersteuning en 

Werkgroep C - Wonen en Verkeer 2 O.a. Overzicht activiteiten algemene voorzieningen voor mensen 

met dementie, Actorenanalyse  en Communicatiemiddelen & Communicatiekalender.  3 Uitvoerings-

plan project ‘Samen Dementievriendelijk’. Portefeuillehouder: Anco Goldhoorn, Opdrachtgever: 

Marcel Bastiaansen en Projectleider: Anke te Lintelo

Bron: www.alzheimer-nederland.nl | datum: 06-01-2021
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Voorlichting
Voorlichting en training voor inwoners. 

In het kader van het optimaliseren van praktische ondersteun-
ing aan inwoners met dementie en hun betrokkenen heb-
ben de subsidiepartners bestaande activiteiten waar nodig 

geoptimaliseerd. Tympaan-De Baat heeft bijvoorbeeld een Brein Actief Groep en een Blijf 
Actief Groep voor mensen met geheugenproblemen en de maandelijkse Mantelzorgsalon 
voor mantelzorgers die even een middagje willen ontspannen. Daarnaast levert Tym-
paan-De Baat diensten als de PlusBus, Maaltijd-voorziening en Personenalarmering. De 
Personenalarmering van Tympaan-De Baat kan worden uitgebreid met dwaaldetectie. 

Voorlichting en training inwoners
Er worden jaarlijks veel trainingen ‘GOED 
Omgaan met Dementie’ georganiseerd. 
Inmiddels hebben in de Ronde Venen al 
meer dan 3000 mensen de training gevolgd.

De deelnemers van de trainingen zijn o.a.:De deelnemers van de trainingen zijn o.a.:
 Medewerkers van GroenWest,
 Politie en Brandweer De Ronde Venen
 Medewerkers Kwadraad, 
 Medewerkers Zideris, 
 Servicepunt & Tympaan-De Baat,  Servicepunt & Tympaan-De Baat, 
 Steun en Toeverlaat 
 Medewerkers Gemeente /College B&W 
 De Lions Clubs
 Gerardus Majella, 
Praktijkondersteuners Huisartsen
 Wijkverpleegkundigen
Kerkenraad De Morgenster 
 Medewerkers PLUS Koot Abcoude 

 Senioren Sportief Actief De Ronde 
Venen 

 Shopping Mijdrecht
 Vrijwilligers en medewerkers van de

      Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.      Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.
 Apotheken De Ronde Venen
De Soroptimisten
 Zorgboerderij Den Haring
 Saar aan Huis
 Golfpark Wilnis
 Vrijwilligers en medewerkers Careyn
Leerlingen Veenlanden College

Door Covid-19  zijn er dit jaar voor de in-
woners maar twee publiekstrainingen geor-
ganiseerd. De online training was uiteraard 
wel het hele jaar beschikbaar.
www.samendementievriendelijk.nl.
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Samen op weg
Dementie en mantelzorgers

De zorg voor een partner of ouder die aan een vorm van de-
mentie lijdt, is extra zwaar omdat de relatie zélf verandert. Dat 
maakt het leven als mantelzorger eenzaam, toekomstplannen 

worden verruild voor dagelijkse begeleiding en soms draaien de rol-
len zich gaandeweg om. Iedereen krijgt op de een of andere manier te maken met demen-
tie, in de familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. 

De coördinator Samen Dementievriendelijk 
werkt intensief samen met Mantelzorg De 
Ronde Venen. De ondersteuning en onder-
steuningsbehoefte van mantelzorgers en 
hun naaste met dementie hebben de volle 
aandacht van de coördinator Samen De-
mentievriendelijk. Binnen het aandachts-
gebied van de coördinator vallen ook jonge 
mantelzorgers. 

Bij Mantelzorg De Ronde Venen worden 
mantelzorgers geregistreerd en wordt 
passende ondersteuning geboden. Voor-
beelden zijn: een luisterend oor,  lotgenoten-
contact, wekelijkse wandel- en geheugen-
groepen, cursus/gespreksgroep, respijtzorg, 
mantelzorgondersteuning en de jaarlijkse-
mantelzorgwaardering van de gemeente.

Compaan Tablet
Stichting Tympaan-de Baat heeft Compaan 
tablets aangeschaft die in bruikleen ge-
geven kunnen worden. De tablet wordt in-
gezet om mantelzorgers te ontlasten door 
zorg digitaal te verdelen over meerdere 
personen, eenzaamheid te verminderen 
en beter contact te kunnen onderhouden 
op afstand. De Compaan tablet is de meest 
complete tablet voor ouderen of mensen 
zonder digitale ervaring, met grote knop-
pen en een simpele navigatie. Er zijn twee 

varianten beschikbaar, in een sleef of in een 
houten lijstje die eruit ziet als een fotolijst. 
Gebruikers kunnen spelletjes spelen, foto’s 
ontvangen, nieuws lezen of laten voorlezen 
en een agenda bijhouden. Internetten kan, 
maar deze optie kan ook worden uitgezet. 
De gebruiker kan alleen mailen en beeld-
bellen met vaste contactpersonen die in 
de veilige omgeving zijn aangemeld. Daar-
naast  biedt de tablet ook mogelijkheden 
om een kerkdienst te volgen, een kaartspel 
te spelen of (oude) familiefoto’s te bekijken. 
Iedere vrijdagmiddag is er de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een online bingospel 
met echte prijzen. 

Lessen over dementie en mantelzorg
De coördinator Samen Dementievriende-
lijk faciliteert samen met Mantelzorg De 
Ronde Venen  en studenten van de Hoge- 
school Utrecht lessen over dementie en 
mantelzorg tijdens de projectweek op het 
Veenlanden College. Door voorlichting te 
geven leren jongeren de signalen van de-
mentie herkennen en ermee om te gaan als 
ze iemand met dementie tegenkomen. 
Tijdens de lessen is er ook extra aandacht 
voor het begrip jonge mantelzorger. Op die 
manier hopen we het onderwerp makke-
lijker bespreekbaar te maken en de jonge 
mantelzorgers eerder in beeld te krijgen, om 
ze de juiste ondersteuning te kunnen bieden.
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Ontwikkelingen
Lotgenotengroep Jonge Mantelzorgers
Om een vorm van contact  tussen jonge 
mantelzorgers tot stand te laten komen 
is er in 2019 een ontmoetingsgroep voor 
jonge mantelzorgers opgericht genaamd: 
Jonge Helden.  Voor deze ontmoetings-
groep organiseren we activiteiten die 
meerdere elementen bevatten zoals 
verbinding, veiligheid, herkenning, spel, 
verdieping, begeleiding en vermaak.

Op verzoek van het ministerie van VWS is er 
de eerste week van juni  aandacht gevraagd 
voor de Jonge Mantelzorgers met het 
thema  ‘Niet te missen!’  Er is een � lmmid-
dag, een spelmiddag en een fundag geor-
ganiseerd is in samenwerking met
Jongerenwerk De Ronde Venen. Daarnaast 
is er gekozen voor een online-bijeenkomst 
met het thema KOPP/KOV waarvoor we 
huisartsen, poh’s, (zorg)professionals en 
maatschappelijke partners uitnodigden. 
De bijeenkomst is georganiseerd in 
samenwerking met de Coördinator Sterke 
Samenleving in De Ronde Venen en de 
Jonge Mantelzorgersconsulent Sarah van 
Mantelzorg & Meer.

We onderzoeken de mogelijkheden voor 
extra sportactiviteiten voor jonge man-
telzorgers en we zijn bezig met het project 
‘ervaringsmaatjes’ voor jonge mantelzorgers.

Eind 2021staat de teller op 52 jonge man-
telzorgers die bekend zijn bij Mantelzorg 
De Ronde Venen. Dit is meer dan een 
verdubbeling van het aantal ten opzichte 
van 2019.  We blijven aandacht vragen voor 
Jonge Mantelzorgers in De Ronde Venen. 
We bouwen aan bewustwording, ook op 
scholen.

Dag van de mantelzorg 
Op de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg zetten 
Mantelzorgorganisaties en gemeenten hun 
mantelzorgers in het zonnetje. Als dank voor 
hun inzet het afgelopen jaar voor de zorg 
voor hun naasten. Er worden online activi-
teiten voor de mantelzorgers georganiseerd 
en ze ontvangen de mantelzorgwaardering.

De volwassen mantelzorgers hebben een 
VVV Cadeaukaart met 50 euro tegoed 
ontvangen, dit is in plaats van het tegoed 
op de De Ronde Venen Mantelzorgpas.

De  jonge mantelzorgers  in de leeftijd 
van 10 tot en met 21 jaar, mochten als 
mantelzorgwaardering kiezen voor een 
VVV-cadeaukaart, een Bol.com kaart of een 
Nationale Bioscoopcadeau-kaart. Ze kregen 
ook een een beachballset waarmee de 
jongeren zich ‘door de Lockdown konden 
slaan’.
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OndersteuningOndersteuningOndersteuningOndersteuning Mantelzorgers

In het kader van ondersteuning van 
mantelzorgers en zorgvragers om (overbe-
laste) mantelzorgers te ontlasten, zijn en 
worden de volgende middelen ingezet:

 Ook dit jaar is er weer een wandel 
gespreksgroep gestart voor mantelzorgers 
die zorgen voor iemand met geheugen-
problemen of beginnende dementie. We 
startten om 10 uur met het delen van 
informatie en ervaringen en om 11 uur ging 
de wandeling van start. Er is veel belang-
stelling voor de wandelgroep.

 De pilot Mantelzorgondersteuning 
houdelijke hulp is in februari 2018 gestart 
en op 30 juni 2020 gestopt.  De gemeente 
heeft deze pilot voor mantelzorgers niet 
verder verlengd omdat de gemeente meer 
mantelzorgers wil ondersteunen met een 
breder aanbod. 
Op basis van de uitkomsten van de door 
Mantelzorg De Ronde Venen gehouden en-
quête in 2019 onder de ingeschreven man-
telzorgers, zoekt de gemeente nieuw onder-
steuningsaanbod. Tot op heden is er nog 
niets bekend. Zodra er meer bekend is over 
het nieuwe aanbod, worden mantelzorgers 
hierover geïnformeerd.  

 Jaarlijks worden er een nieuwe trainin-
gen  ‘GOED Omgaan met Dementie 
georganiseerd voor zorgvrijwilligers.

 Op 14 september heeft de workshop 
“Levenstestament” plaatsgevonden in De 
Angstelborgh. Er waren veel geïnteres-
seerden aawezig.

 Voor de Mantelzorgers hebben wij de 
volgende online workshops georganiseerd:
- Financiële regelingen voor mantelzorgers
- Goed samenspel met zorgprofessionals.
- Beter ademen door Marleen van den Hout
- Beter slapen door Pons Jan Vermeer. 

 Er worden deskundigheid bevorderende 
trainingen op het gebied van dementie en 
mantelzorg ondersteuning georganiseerd.  
Voorbeelden hiervan: schuld en schaamte-
gevoelens, Fronto-Temporale Dementie 
(FTD), omgaan met onbegrepen gedrag bij 
dementie, Werk en Mantelzorg, Cultureel 
interview/Cultuursensitief werken

 In Mijdrecht wordt elke eerste maandag 
van de maand in de Rank het Mantelzorg 
en Dementie Trefpunt georganiseerd voor 
belangstellenden, mantelzorgers en hun 
naaste met dementie. In Abcoude wordt 
het Mantelzorg en Dementie Trefpunt elke 
eerste dinsdag van de maand georgani-
seerd in de Angstelborgh. Er komen 
uiteenlopende thema’s aan bod en is er 
gelegenheid om ervaringen uit te wisselen 
onder het genot van een kop ko�  e. De 
coördinator Mantelzorg de Ronde Venen of 
de coördinator Samen Dementie vriendelijk 
zijn altijd aanwezig voor het beantwoorden 
van vragen.

 Door Covid-19 konden niet alle bijeen-
komsten doorgang vinden. Er zijn verschil-
lende alternatieven gestart om tot contact 
te onderhouden met mantelzorger en ze te 
voorzien in hun ondersteuningsbehoefte. 
Denk hierbij aan telefonisch contact, 
beeldbellen, het Dementie Trefpunt, de 
EHBD-ko� ers , de geheugenbibliotheek en 
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Wethouder Alberta Schuurs was in december 2019 gastspre-
ker op het landelijke congres van Deltaplan Dementie.  Zij 
heeft daar een presentatie gegeven over de  “Dementie-

vriendelijke gemeente”  op basis van de ervaringen en ontwik-
kelingen binnen de gemeente De Ronde Venen. Dit jaar zou de 
wethouder gastspreker zijn op Wereld Alzheimer Dag. Door de 

Covid-19 is dit event verplaatst naar september 2022. Met regelmaat voorzien we andere 
gemeenten dan ook van informatie of ondersteunen we ze bij het opstarten van een project 
Dementievriendelijke gemeente. 

Klankbordgroep en werkgroepen
De klankbordgroep bestaat uit: afgevaar-
digden en ondertekenaars van de intentie-
verklaring, een mantelzorger, en twee 
inwoners op persoonlijke titel uit De Ronde 
Venen. Naast de klankbordgroep zijn er 
werkgroepen samengesteld die met een 
speci� ek thema aan de slag gaan. Bij het 
uitwerken en uitvoeren van onder andere 
‘Het Reizend Gezelschap’ en de status-
meting, maar ook bij andere ontwikkelin-
gen binnen het project, zoals het realiseren 
van de documentaire of promoten van de 
activiteiten spelen deze werkgroepen een 
belangrijke rol. 

Statusmeting
Het gemeenschappelijke project ‘De Ronde 
Venen als Dementievriendelijke Gemeente’ 
is in volle gang. Het doel is om alle inwo-
ners bewust en vaardig te maken wat
betreft het omgaan met de gevolgen van 
dementie in de openbare ruimte, in
bedrijven, organisaties en in het priveleven. 
Om dit te bereiken zijn er verschillende  
initiatieven gestart. Een aantal van die 
initiatieven richten zich op bewustwording, 
andere op voorlichting en vaardigheid-
straining.  

Uit de meetresultaten van de statusmeting 
kwam duidelijk naar voren dat de tot nu toe 
uitgevoerde initiatieven een meetbaar re-
sultaat opleveren op gebied van Bewustzijn
(men weet waar het project over gaat). In-
teresse (men wil meer weten) en Deelname
(men is geïnteresseerd in meer voorlichting 
en vaardigheidsontwikkeling). Er ontwikkelt 
zich ook een merkbare acceptatie van de 
belangrijkheid van het onderwerp demen-
tie.

Interessant hierbij is dat er naar meest 
recente schatting ruim 3000 mensen heb-
ben deelgenomen aan de online-, bedrijfs- 
of open publieksvoorlichting. We weten dat 
men hierover vervolgens praat met fami-
lieleden, vrienden en kennissen. Het aantal 
inwoners dat hierdoor direct of indirect 
bewust wordt gemaakt van het onderwerp 
en het gemeentelijke project kan daardoor 
worden geschat tussen 9500 en 10000.

Dit aantal staat los van de overige activi-
teiten waarmee het project aandacht 
genereert bij inwoners van De Ronde Venen 
zoals bijvoorbeeld de goed gelezen thema-
pagina en de documentaires.
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Lespakket
Op 20 september 2019 is het lespakket 
over dementie, onder toeziend oog van 
veel belangstellenden gelanceerd door 
wethouder Alberta Schuurs. Zowel de 
online lesmodules, als de fysieke lessen zijn 
vast onderdeel geworden van het lespro-
gramma van het Veenlanden College. 
Het lespakket staat gratis ter beschikking aan 
alle scholen en is te downloaden via www.
deprofessionelemens.nl/trainingsmateriaal.

EHBD- Ko� ers
Eerste Hulp Bij Dementie ko� ers zijn kleine 
ko� ers waarin belangrijke informatie te 
vinden is over dementie. Denk aan boeken 
en informatiebrochures over dementie, 
� yers van zorgverleners uit de omgeving 
waaronder de dementieconsulent, 
thuiszorg, dagopvang en diensten van de 
welzijnsorganisatie. Daarnaast zijn ook de 
voorlichtingsbijeenkomsten, activiteiten en 
trainingen te vinden in de ko� ers. De ko� ers 
zijn gratis te leen bij de Servicepunten en bij 
Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge.

Dementievriendelijke Supermarkt
70% van de medewerkers van Plus Koot 
supermarkt in Abcoude heeft de online 
module ‘In de winkel gevolgd. De online 
training is inmiddels vast onderdeel van de 
inwerkprocedure voor nieuwe medewerkers.

Certi� cering gemeente
Jaarlijks worden er twee trainingen aange-
boden voor nieuwe medewerkers van de 
gemeente. Dit is noodzakelijk om het cer-
ti� caat ‘Dementievriendelijke Gemeente’  te 
behouden. In 2021 is dit door Covid-19 niet 
gelukt en daarom staan er voor 2022 nieuwe 
trainingen op de agenda.

Mantelzorg en Dementie Trefpunt
Door de uitbraak van Covid-19 hebben veel 
activiteiten geen doorgang kunnen vinden 
en om mensen met dementie en man-
telzorgers toch te kunnen voorzien in hun 
behoefte zijn er verschillende alternatieve 
gestart. Eén daarvan is het Mantelzorg en 
Dementie trefpunt, een laagdrempelig en 
kleinschalig inloopmoment voor man-
telzorgers met vragen. Het is ook mogelijk 
om ervaringen uit te wisselen met een 
lotgenoot of hulpvragen voor te leggen 
aan een professional. De coördinator 
Dementie vriendelijk of de coördinator van 
Mantelzorg de Ronde Venen is aanwezig 
om vragen te beantwoorden of voor een 
luisterend oor.  Er wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van het Trefpunt en daarom is 
er besloten om het Trefpunt de komende 
jaren structureel te blijven aanbieden.

Geheugenbibliotheek
Tijdens de openingstijden van het Man-
telzorg en Dementie Trefpunt kunnen 
bezoekers de geheugenbibliotheek bezoe-
ken. Hier is een schat aan informatie te 
vinden over de werking van het geheugen, 
in de vorm van (kinder-)boeken, maar ook 
dvd’s, muziek en spellen die voor mensen 
met dementie aantrekkelijk zijn. 
De materialen zijn gratis te leen voor 
iedereen die interesse heeft in de werking 
van het geheugen of dementie. Zowel in 
Abcoude als in Mijdrecht is een geheugen-
bibliotheek aanwezig.
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Studenten en mensen met dementie 
koken samen bij Het Kookpunt! 

In de voormalige  basisschool  De Trekvogel 
in Mijdrecht is in oktober een kookactiviteit 
gestart voor  mensen met  beginnende 
geheugen problematiek. Studenten van  de 
Hogeschool Utrecht en mensen met ge-
heugenproblemen gaan daar samen koken 
en bakken. De kookactiviteit op maandag 
van 13.00- 15.00 uur. Samen bereiden ze 
een maaltijd zodat de mantelzorger daar ‘s 
avonds geen omkijken naar heeft en echt 
een moment voor zichzelf heeft.

Het kookproject is onderdeel van het 
project Dementievriendelijke gemeente. 
Doel van het project is om de samenleving 
beter in te richten op mensen met demen-
tie en daarbij de mensen met dementie 
in hun kracht zetten. We kijken naar hun 
talenten, naar wat zij wel kunnen. We 
zetten deze talenten in bij activiteiten in de 
maatschappij door de mensen met 
dementie er als vrijwilliger bij te betrek-
ken. Hierdoor voelen zij zich nuttig en 
waardevol, dit gevoel is extra belangrijk 
omdat het gevoels- en emotieleven van 
mensen met dementie erop vooruitgaat. 
Door gebruik te maken van hun talenten in 
de maatschappij, blijft de aansluiting met 
de maatschappij behouden en kunnen zij 
langer zelfstandig blijven functioneren. 

Rtv Utrecht heeft een documentaire  
gemaakt over het project dat wij gestart 
zijn. De a� evering is ook uitgezonden bij 
RTV De Ronde Venen en terug te zien op  
www.rtvrondevenen.nl/nieuws/artikel/
studenten-koken-met-beginnend-
dementerende-ouderen.

Tips voor mantelzorgers in een 
ontroerend verhaal:  ‘Dat gevoel van liefde 
verdwijnt nooit’

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg. 
Ze zorgen ervoor dat geliefden of beken-
den in hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen en moeten daar zelf energie 
en tijd voor opo� eren. De zorg voor een 
naaste vergt veel, zeker in coronatijd.  Dat 
blijkt ook uit het verhaal van mantelzorger 
Netty Verbeek uit Abcoude. 
Gemeente De Ronde Venen en Tympaan-
De Baat tekenden haar ervaringen op in 
een boekje, in de hoop dat mantelzorgers 
zich herkennen en gesteund voelen. Ook 
geeft ze tips. Haar belangrijkste: durf hulp 
te vragen.
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Respijtzorg Project
In 2021 zijn er 20 eerstejaars studenten 
HBO- Sociaal Werk gestart met hun stage 
in De Ronde Venen. De stage is een samen-
werking tussen het Netwerk Dementie 
Utrecht West, Tympaan-De Baat en de 
Hogeschool Utrecht. De studenten draaien 
mee in het Respijtzorg project dat in sep-
tember 2020 gestart is.
Respijt is een ander woord voor  vervang-
ende mantelzorg. Iemand neemt de taken 
van de mantelzorger even over zodat de 
mantelzorger even niet voor twee hoeft te 
denken en zorgen of omdat de mantelzor-
ger te ver weg woont om er vaker te 
kunnen zijn. 

Inmiddels staan er al mantelzorgers op 
een wachtlijst omdat er veel vraag is naar 
ondersteuning van de mantelzorger.  De 
studenten hebben een belangrijke signaal-
functie doordat ze wekelijks bij de cliënten 
thuis komen. Er is een goed contact tussen 
de coördinator, Mantelzorg de Ronde 
Venen en de dementieconsulenten om snel 
te kunnen schakelen mocht dit nodig zijn.

De studenten wandelen met de 
zorgvrager, drinken een kopje ko�  e of 
doen een spelletje. De koppeling tussen de 
jonge studenten en de mensen die al op 
leeftijd zijn geeft vreugde voor allemaal. De 
afgelopen maanden hebben de studenten 
mooie ervaringen opgedaan en hebben ze 
mensen zien op� euren. Eén mevrouw ver-
telde de studenten dat ze zich nu pas beseft 
dat ze best eenzaam was. De studenten 
geven aan dat ze nooit gedacht hadden dat 
het werken met ouderen zo leuk zou zijn en 
dat ze veel van de huisbezoeken leren.

Documentaire fasen dementie
De Alzheimer Cafe’s in Abcoude en Vinke-
veen organiseren regelmatig bijeenkom-
sten  voor iedereen die met dementie te 
maken heeft. Door Covid-19 waren ook zij 
genoodzaakt om de deuren gesloten te 
houden. De coördinator heeft in samen-
werking met Alzheimer Nederland een 
documentaire gemaakt over de verschillen-
de fasen van dementie, om toch informatie 
te verstrekken aan iedereen die daar be-
hoefte aan heeft. 
De documentaire vertoont het verhaal van 
mevrouw Bogers, vanaf haar beginnende 
dementie tot de laaste fase van haar leven 
op een gesloten afdeling. In de documen-
taire geeft expert Freek Gillissen van het Alz-
heimer Centrum Vumc toelichting over de 
ziekte dementie.

Documentaire Dagbestedingen 
Als gevolg van het succes van de eerste 
documentaire is er afgelopen jaar ook 
gewerkt aan de documentaire serie: Dag-
bestedingen in De Ronde Venen. In deze 
documentaire neemt wethouder Alberta 
Schuurs inwoners mee langs de verschillen-
de dagbestedingslocaties in de gemeente 
De Ronde Venen voor mensen met demen-
tie. Dit geeft inwoners de mogelijkheid om 
een eerste verkennende ronde langs de 
dagbestedingslocaties te maken zonder dat 
ze een afspraak moeten maken. De eerste 
selectie is daarmee al gedaan en er kan 
gerichter worden gezocht naar een locatie 
die past bij de persoon met dementie.

De documentaires zijn uitgezonden op RTV 
Ronde Venen en zijn op elk gewenst tijdstip 
terug te zien op www.derondevenen.nl/
dementievriendelijk
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Themapagina
Ieder kwartaal brengen we een thema-
pagina uit in weekblad De Groene Venen. 
Op de themapagina besteden we aandacht 
aan de ontwikkelingen van het project, 
interviewen we professionals en
mantelzorgers en kondigen we nieuwe 
voorlichtingsbijeenkomsten of activiteiten 
aan.

Plannen voor komend jaar:

 Borging van het project binnen
 Mantelzorg De Ronde Venen.

Overgang van Alzheimer Café naar 
Dementiezorg de Ronde Venen.

 Elk kwartaal een fysieke voorlichtings-
bijeenkomst voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en geïnteresseerden. Er 
worden verschillende thema’s besproken en 
bijzondere gastsprekers zijn aanwezig.

 Maandelijks een online voorlichtings-
bijeenkomst voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en geïnteresseerden.

 Meewerken aan het ontwikkelen van een  
toneelvoorstelling over dementie voor
 jeugd.

 Nieuwe kooksessies met studenten van 
de Hogeschool Utrecht en mensen met  
dementie bij  ‘Het Kookpunt’ .

Voor 2022 staan er veel trainingen  op de 
agenda die we door Covid-19 hebben 
moeten annuleren: nieuwe medewerkers 
van de gemeente,  Van Walraven en de 
vrijwilligers van de Voedselbank. 

Een samenwerking met de Historische 
Vereniging voor een project met oude foto’s  
op de Compaan tablets.

 Een samenwerking met Buurderij van 
Dam voor een project met � lmpjes op de 
Compaan tablets. 

  Waar mogelijk vraagt de coördinator 
Samen Dementievriendelijk aandacht voor 
het project Samen Dementievriendelijk in 
De Ronde Venen en bespreekt zij het 
trainingsaanbod, zoals in het EersteLijns-
overleg Netwerk Sociale Ondersteuning.

 Op www.derondevenen.nl/dementie 
vriendelijk vindt u nog meer informatie 
over het project, inclusief de themapagina 
die wij ieder kwartaal uitbrengen.

De plannen voor het laatste jaar worden momenteel uitgewerkt met een steeds grotere 
groep aan partners. Zo breidt het project zich als een olievlek uit over de gemeente. We 
zijn trots op de omvang en de betrokkenheid, vaak uit onverwachte hoek, die wij de af-
gelopen jaren hebben bereikt. Ook zijn we trots op de constructieve samenwerking 
tussen de projectcoördinator en de gemeente. We hebben nog één jaar om de laatste grote 
stappen te zetten binnen het project, maar dit jaar zorgen 
we er ook voor dat alles wat we de afgelopen jaren bereikt 
hebben niet verloren gaat. Voortzetting van de activiteiten 
door implementatie van het project staat op de eerste plaats.

Mijdrecht, maart 2022.

Margo Bosma, projectcoördinator. 1212


