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Evaluatie pilot dementievriendelijke buurt Frans Gat 
 

Aanleiding 

Bij de aanbesteding Wmo ondersteuningstaken in 2014 is aangegeven dat gemeente Veenendaal met 

zorgpartners een partnership willen ontwikkelen en daarbij gezamenlijk op weg willen gaan om 

vernieuwing in de ondersteuning aan te brengen. Begin 2015 is de partners gevraagd waar zij 

vernieuwing wenselijk en nodig achten. In de vorm van innovatietafels is hier eind 2015 verder vorm 

aangegeven. Tijdens één van de innovatietafels hebben verschillende burgers en organisaties die 

betrokken zijn bij mensen met dementie aangegeven dat zij een eerste stap willen zetten in het 

realiseren van een dementie vriendelijke buurt. Om deze reden is begin 2016 gestart met het creëren 

van een wijkgericht aanpak, met als doel het realiseren van een dementie vriendelijke buurt in het 

Franse Gat.  

Daarbij richt de pilot zich doelbewust op een buurt als ruimtelijke en natuurlijke eenheid waarbinnen 

de burger zorg en welzijn als dichtbij ervaart. Afhankelijk van de resultaten kan vervolgens de aanpak 

in andere buurten en wijken worden geïmplementeerd. Er is gekozen voor het Franse Gat, omdat hier 

veel ouderen zelfstandig wonen, de buurt overzichtelijk is, de bewonerscommissie actief is, er winkels 

aanwezig zijn waar men veel gebruik van maakt en het buurthuis Plein Zuid. Op grond van de cijfers 

van de Alzheimer Stichting kan gesteld worden dat er ongeveer 85 personen met dementie in het 

Franse Gat wonen.  

 

Voor de pilots van de innovatietafels heeft het college van B&W een opdracht geformuleerd en heeft 

ze evaluatiecriteria, middels KPI’s vastgesteld (zie bijlage 1). Het college heeft de opdracht gegeven 

om de pilot na één jaar te evalueren en met aanbevelingen te komen omtrent het eventuele vervolg.  

 

Beleid en ontwikkelingen 

Als gevolg van de groei en de vergrijzing van de bevolking in Nederland neemt het aantal personen 

met dementie toe. Op basis van alleen demografische ontwikkelingen is de verwachting dat het 

absolute aantal personen met dementie tussen 2011 en 2030 met 73% zal stijgen. Voor Veenendaal 

gaat de Alzheimerstichting uit van 910 personen met dementie in 2015 en 1500 personen in 2030.  

Dit betekent dat in de toekomst nog een groter beroep op de samenleving, mantelzorgers, 

zorg/hulpverlening en gemeente wordt gedaan.  

 

Het overheids- en gemeentelijk beleid  is erop gericht dat steeds meer zorg door het informele 

netwerk wordt opgepakt en mensen langer thuis moeten blijven wonen. De klassieke verzorgingsstaat 

verandert langzaam maar zeker in een ‘participatiesamenleving’. Deze omslag naar een 

participatiesamenleving is ook zichtbaar in de hervormingen in de langdurige zorg.  

 

Dementiezorg houdt zich niet aan de domeingrenzen. Dit betekent dat veel verschillende partijen 

betrokken zijn en nieuwe samenwerkingsverbanden moeten worden georganiseerd. Hierdoor ontstaat 

een samenhangend aanbod van zorg- en welzijnsdiensten aan mensen met dementie en 

mantelzorgers. Er wordt daarbij gestreefd naar een dementie vriendelijke omgeving.  

De gemeente speelt, vooral in de eerste fase van de dementie, een belangrijke rol in de 

ondersteuning aan de thuiswonende mensen met dementie en de mantelzorger. Casemanagement 

valt onder de aanspraak wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Langdurige opname valt 

onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het 

één heeft invloed op het ander, het is daarom van belang om deze verschillende onderdelen met 

elkaar te verbinden. 

 

Doelstelling van de pilot  

Het realiseren van een dementie vriendelijke buurt, middels een wijkgerichte en integrale aanpak. 
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Leeswijzer 

In deze evaluatie zal antwoord gegeven worden op de volgende drie vraagstukken:  

1. Leidt een wijkgerichte aanpak tot een dementie vriendelijke samenleving? 

2. Op welke wijze heeft de pilot een bijdrage kunnen leveren aan: 

a. Meer inwoners participeren in de buurt. 

b. Meer inwoners zetten zich vrijwillig in voor het bieden van kwalitatief goede 

ondersteuning. 

c. Mantelzorgers blijven naar tevredenheid ondersteuning ontvangen. 

d. Toegankelijkheid in en om het huis en in openbare gebouwen/ruimtes voor iedereen. 

e. Meer mensen met een ondersteuningsvraag kunnen langer thuis wonen 

3. Hoe willen we de aanpak voortzetten in 2017 en verder? 

 

Deze evaluatie is beschreven vanuit de bevindingen van de partijen die direct betrokken zijn bij de 

pilot. Dit zijn zowel de professionals, als wel de mensen met dementie en de mantelzorgers. Er zijn 

gegevens over de output verzameld, diepte-interviews gehouden en gesprekken gevoerd met alle 

betrokken partijen.  

In deel 1 gaan we in op de resultaten van de pilot in 2016 en de conclusies die we daaruit kunnen 

trekken. In deel 2 beschrijven we hoe we de aanpak vanaf 2017 willen voortzetten.  

 

Afbakening 

Deze evaluatie bevat geen analyse  van  de kosten en de (financiële) baten van de pilot. De kosten 

zijn vrij gemakkelijk helder te krijgen, maar de baten laten zich feitelijk niet becijferen. Daarvoor zijn 

twee redenen. De eerste is dat de opbrengsten zich niet laten begrenzen. Wat tel je mee als ‘winst’ en 

wat niet? Vermindering van de benodigde inzet van betrokken partijen is evidente winst, maar vanuit 

welk perspectief beredeneren we dit. Is het een besparing voor de Wmo, Wlz, Zvw of justitie? En hoe 

drukken we toegenomen levensvreugde, verlichting van de taken van de mantelzorgers, meer 

toegankelijkheid van de openbare ruimte en gezondheidswinst van de persoon met dementie uit? De 

tweede reden om geen strikte kosten/baten-analyse te maken, is dat altijd de vraag zal blijven bestaan 

of en welke baten een direct gevolg zijn van de door de pilot gepleegde inspanningen. We zullen in 

deze evaluatie vaststellen wat de pilot heeft bereikt. De resultaatgebieden mogen we 

maatschappelijke opbrengst noemen. 
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Deel 1: Resultaten pilot dementie vriendelijke buurt 
 

1.1 Uitgangspunten en werkwijze  

De  Alzheimer stichting Nederland, King Arthur Groep, Patrimonium woonservice, Buurtzorg, Veens, 

Charim zorggroep, gemeente Veenendaal, Opella, RST zorgverleners, Joostzorgt, politie, Vitras en 

QuaRijn hebben zich ingezet voor deze pilot.  

Om een eerste stap te maken in het realiseren van een dementie vriendelijke buurt, hebben de 

organisaties en mantelzorgers uit het Franse Gat aangegeven dat de focus moet liggen op:   

1. Meer samenhang tussen de verschillende organisaties die werkzaam zijn in de wijk en de 

burgers die er wonen.  

2. Het oplossen van knelpunten in het dagelijks leven van mensen met dementie en hun 

mantelzorgers.  

3. De  taboe rondom het  onderwerp dementie bij de burgers in de wijk verkleinen en de kennis 

over dementie vergroten.  

4. Het realiseren van een vraaggerichte en passende daginvulling (zoveel mogelijk wijkgericht).  

 

De onderdelen zijn verdeeld over drie werkgroepen. Iedere werkgroep werd geleid door een 

medewerker van een organisatie.  

 

Naast deze werkgroepen is ook een klankbordgroep samengesteld. Deze bestond uit 

vertegenwoordigers van het seniorenplatform en mantelzorgers uit het Franse Gat. De 

klankbordgroep gaf eens in de 6 weken hun mening over de gerealiseerde resultaten en zij leverden 

input voor de verdere voortgang en focus. Op die manier hebben zij richting en invulling gegeven aan 

de pilot. Dit betekent dat met name deze groep heeft bepaald wat er moest gebeuren en waar de 

accenten moesten worden gelegd.  

 

De wijkregisseur was verantwoordelijk voor de afstemming tussen de verschillende werkgroepen, de 

klankbordgroep en het realiseren van een wijkaanpak.  

 

1.2 Wat heeft de pilot opgeleverd? 

In deze pilot zijn per werkgroep verschillende resultaten behaald. In alle gevallen hebben de 

verschillende onderdelen een relatie met elkaar. In de onderstaande beschrijving worden de 

resultaten die behaald zijn per werkgroep beschreven. Daarnaast wordt aangegeven wat de 

bevindingen zijn per werkgroep. 

 

1.2.1. Resultaten mbt  werkgroep: meer samenhang tussen organisaties en enkele knelpunten 

in het dagelijks leven zijn opgelost.  
Deze werkgroep heeft zich gericht op twee onderdelen: 

• Oplossen van knelpunten in het dagelijks leven van mensen met dementie.  

• Betere samenhang tussen organisaties en/of  wijkbewoners. 
 

De knelpunten die in het dagelijks leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers of 

wijkbewoners werden gesignaleerd, bleken erg divers. Opvallend genoeg bleken deze met name te 

maken te hebben met alles wat niet direct zorg gerelateerd is. Dat betekent dat de oplossing alleen 

gerealiseerd kon worden, als er een verbinding werd gelegd tussen de verschillende domeinen, zoals 

zorg, welzijn, justitie, fysiek domein en WMO materieel/immaterieel. Door bezig te gaan met het 

vinden van oplossingen, werd automatisch samenhang gecreëerd tussen organisaties en 

buurtbewoners. Hierdoor ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden. Men ontdekte nieuwe 

manieren van werken en mogelijkheden die een ander kon aanbieden, waardoor knelpunten konden 

worden opgelost. De knelpunten waar de werkgroep zich op heeft gericht zijn:  

• Kans op dwalen.  

• Afvalverwerking. 

• Toegankelijkheid van de buitenruimte 
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• Risico’s bij het zelfstandig wonen 

• Overbelasting mantelzorgers en inzet vrijwilligers. 

• Afstemming tweede lijns zorg en de hulp die geboden wordt door de organisaties in de wijk.  

De werkgroep heeft gezocht naar oplossingen. In sommige gevallen zijn de oplossingen  reeds 

ingevoerd en daarbij zijn de knelpunten opgelost/verminderd. Bij andere knelpunten is een voorstel tot 

verbetering opgesteld. Bij alle knelpunten bleek dat het realiseren van oplossingen lukte, omdat 

partijen bereid waren om hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen of aan te passen.  

 

Dwalen 

Er zijn werkafspraken (zie bijlage 2) gemaakt tussen de zorgpartijen, welzijnsorganisaties, corporatie 

en politie rondom het voorkomen of zo snel mogelijk opsporen van mensen die gaan dwalen. Hierdoor 

kan sneller geacteerd worden, voelt de persoon met dementie en/of de mantelzorger zich meer 

gesteund en bespaart het de politie veel zoektijd. Ook vervelende situaties rondom bijv. diefstal 

worden voorkomen. De werkwijze is eerst binnen de wijk uitgeprobeerd en daarna Veenendaal breed 

uitgerold. De werkafspraken zullen worden vermeld op de website, die op dit moment wordt 

ontwikkeld door de zorgpartijen. Op die manier kan de werkwijze breed verspreid worden onder de 

professionals en de burgers.  

 

Afvalverwerking 

Er zijn afspraken gemaakt rondom afvalverwerking voor alleenstaande personen met dementie. Het 

blijkt in de praktijk niet mogelijk te zijn voor deze mensen om het afval op de juiste manier te scheiden. 

Dit brengt extra kosten met zich mee en geeft veel stress bij de mantelzorger en de persoon met 

dementie. Daarnaast bleek dat het de hulpverlenende instantie veel tijd kost, omdat dit vaak een 

onderwerp van gesprek was. De afspraken zijn voor heel Veenendaal gemaakt. De afspraak en een 

link naar een aanvraag zullen worden vermeld op de website, die op dit moment wordt ontwikkeld 

door de zorgpartijen. Op die manier kan de werkwijze verspreid onder de professionals en de burgers.  

 

Toegankelijkheid van de buitenruimte 

Mensen met dementie ervaren problemen in de buitenruimte, waardoor zij beperkt worden in het 

zelfstandig kunnen voortbewegen in de buitenruimte. Om bewustwording te realiseren mbt dit 

knelpunt zijn buurtbewoners uitgenodigd om deel te nemen aan de wijkschouw en heeft de Alzheimer 

Stichting gezorgd voor de specifieke kennis. Tijdens de wijkschouw is gekeken naar specifieke 

problemen voor mensen met dementie en oplossingen die kunnen worden gerealiseerd om problemen 

te voorkomen/verkleinen. Daarnaast gaf de wijkschouw een goed beeld van de huidige 

toegankelijkheid van de buitenruimte in het Franse Gat voor mensen met dementie. Met name 

overhangend groen, geparkeerde auto’s en weinig herkenningspunten in de wijk, maakt dat mensen 

met dementie moeilijk bijv. zelfstandig boodschappen kunnen doen, naar een sportvereniging kunnen 

gaan etc. Op dit moment wordt samen met de wijkbewoners en gemeente gekeken naar oplossingen 

voor de gesignaleerde knelpunten en wordt er een plan van aanpak opgesteld voor 2017. 

 

Mensen met dementie ervaren veel hinder als straten worden opgebroken en stadsdelen worden 

veranderd. Het blijkt dat het niet bij iedereen bekend is op welke manier men op de hoogte kan 

worden gesteld van vernieuwingen en aanpassingen op de openbare ruimte. Zodra de website is 

ontwikkeld, zal hierop de benodigde informatie worden geplaatst. Daarnaast zal de Alzheimer 

Stichting  actief worden betrokken bij reconstructies.  

 

Problemen bij langer thuis wonen 

Als mensen met dementie thuis wonen worden er problemen ervaren mbt risico op dwalen, vervuiling, 

valgevaar en brandgevaar. Deze knelpunten worden ervaren door de omgeving, de mantelzorger 

en/of de persoon met dementie. Het verkleinen van deze problemen kan, door op een andere manier 

te gaan werken, dan tot op heden wordt gedaan. Het inzetten van technologie in combinatie met 

buurtbewoners en professionals kan hierin een oplossing bieden. De werkgroep heeft hier een eerste 
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verkenning naar gedaan en een advies opgesteld (zie bijlage 3). De implementatie van het advies 

heeft niet plaatsgevonden, omdat dit een grote investering vergt op het gebied van inzet en anders 

werken van welzijn- en zorginstellingen, vergoedingen van hulpmiddelen, motiveren en inzetten van 

buurtbewoners en het inzetten van communicatiemiddelen. Deze interventies kunnen niet 

plaatsvinden binnen de huidige reguliere middelen en werkwijze.  

 

Overbelasting mantelzorgers en inzetten van vrijwilligers.  

Vanuit de klankbordgroep is aangegeven dat men behoefte heeft aan het organiseren van een pool 

van ervaringsdeskundigen. Zij zouden gekoppeld kunnen worden aan mensen met beginnende 

dementie en hun directe omgeving. De ervaringsdeskundige kan hen ondersteunen bij het vinden van 

oplossingen en wegwijs maken in alle mogelijkheden die er zijn. De mantelzorger kan op deze manier 

meer ondersteunt worden.  

 

De zorg voor mensen met dementie vraagt permanent aandacht. Mantelzorgers van mensen met 

dementie zijn vaak overbelast. Vrijwilligers zijn niet altijd makkelijk te vinden. Ondanks dat er al veel 

wordt gedaan en veel mogelijk is, blijkt dat er nog onvoldoende afstemming is tussen de 

professionals, inzetten van ondersteuning bij mantelzorgers en vrijwilligers. Ook blijkt dat het accent 

bij de huidige ondersteuning aan mantelzorg gericht is op het collectief. Bij de mantelzorger is 

behoefte aan meer individueel gerichte aanbod. Vanuit de werkgroep is vastgesteld dat coördinatie 

van zorg, een belangrijk instrument kan zijn om tot één ondersteuningsplan te komen. Volgens de 

werkgroep zou hierbij aangesloten kunnen worden bij de werkwijze die gehanteerd wordt binnen de 

WMO en het CJG. Helaas is tijdens deze pilot nog niet geëxperimenteerd met deze methode, omdat 

er eerst met alle betrokken partijen commitment moest worden gerealiseerd over de werkwijze. In 

bijlage 4 staat de werkwijze beschreven zoals die wordt uitgevoerd door de WMO zorgaanbieders en 

het CJG.  
 

Betere afstemming tussen ziekenhuis en partners die werken in de wijk 

Leden van de klankbordgroep gaven aan dat men, nadat de diagnose gesteld is door de geriater, met 

veel vragen zaten. Zij hadden graag een terugkoppeling richting de huisarts of welzijnsorganisatie 

gewild of een vervolgafspraak op de poli geriatrie, zodat ze hun zorgen en vragen kunnen bespreken. 

Terugkoppeling naar de huisartsen gebeurt, maar men zou graag een proactieve houding vanuit de 

organisaties willen, omdat men aangaf zich te schamen en daardoor geen hulp te vragen. Vanuit de 

werkgroep is contact geweest met de poli geriatrie, met het verzoek om tot betere afstemming te 

komen tussen de poli en de partners in de wijk, dan wel het organiseren voor een vervolggesprek op 

de poli. Helaas heeft dit niet geleid tot een gewenst resultaat. Zowel voor huisartsen als het ziekenhuis 

geldt dat men een gezamenlijke afspraak wil maken, die door alle organisaties gedragen wordt. Het 

verzoek vanuit de werkgroep is gedaan naar de zorgpartners om dit samen met elkaar op te pakken. 

Tot op heden is dit nog niet gerealiseerd.   

 

Bevindingen vanuit de werkgroep  

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep bij de uitvoering het volgende geconstateerd: 

• Het blijkt erg moeilijk om buurtbewoners te betrekken bij het onderwerp. Men ondersteunt het 

onderwerp, maar daadwerkelijke actieve bijdrage bleek gering. Hoe concreter de vraag aan 

de bewoner, hoe meer kans je hebt dat men zich wil inzetten.  

• Met de huidige opzet van de pilot, is het niet mogelijk om afspraken te maken met de 

tweedelijns organisaties. Deze organisaties willen voor heel Veenendaal afspraken maken. 

Tevens moeten die gedragen worden door alle organisaties die werkzaam zijn in Veenendaal. 

• Mantelzorgers zijn overbelast. Om deze reden is het van belang dat de hulpverlening expliciet 

aandacht besteed aan dit onderwerp. Nauwere samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, 

Veens, de zorgpartijen en de huisartsen is hierin essentieel. Coördinatie van zorg zou hierin 

een goed middel kunnen zijn. Op dit moment wordt deze echter door iedere organisatie 

verschillend ingevuld en is mantelzorg ondersteuning en het inzetten van vrijwilligers niet 
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structureel een item. Ook wordt de coördinatie van zorg door verschillende personen ingezet, 

afhankelijk van de financieringsstromen. Eenduidigheid in de werkwijze, een gezamenlijke 

visie en het organiseren van randvoorwaarden zijn van belang, om tot één 

ondersteuningsplan te komen waarbinnen de cliënt een centrale plek krijgt, het inzetten van 

vrijwilligers, het ondersteunen van mantelzorgers en evt inzetten van een 

ervaringsdeskundige. 

• Mensen met dementie typeren zich vaak door mijdend gedrag. Hierdoor komen ze pas in 

beeld als de dementie al in een vergevorderd stadium is. Van de ongeveer 85 personen met 

dementie in het Franse Gat, zijn 20 personen bekend bij de (thuiszorg)organisaties die 

betrokken zijn bij de pilot (incl. casemanagers dementie). De overige personen zijn niet 

bekend bij de organisaties, waarbij het vermoeden bestaat dat het merendeel wel bekend is 

bij de huisarts. Meer samenwerking met de huisartsen en POH is daarom van belang. 

Daarnaast is het opvallend dat ondanks de grote groep allochtonen die woonachtig zijn in het 

Franse Gat, deze doelgroep niet in beeld is bij de thuiszorgorganisaties of Veens, als het gaat 

om dementie. 

• Ondersteuning door een casemanager vinden de ondervraagde mantelzorgers het meest 

noodzakelijk om de naaste met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen, gevolgd door 

activiteiten voor de naaste met dementie, hulp bij het huishouden en hulp bij persoonlijke 

verzorging en verpleging thuis. 

• Domotica en andere technologische toepassingen  zoals dwaaldetectie, worden nog weinig 

ingezet, terwijl die wel van belang kunnen zijn om de persoon met dementie langer en veiliger 

thuis te laten wonen.  

• Zorgpartijen waren aangenaam verrast hoeveel winst er te halen valt als je samen werkt met 

partijen die werkzaam zijn in andere domeinen. Door de pilot had men ingangen bij de 

verschillende organisaties, waardoor sommige problemen relatief makkelijk opgelost konden 

worden. Ook hier bleek dat het belangrijk is dat je elkaar kent. Hoe beter je elkaar kent, hoe 

makkelijker dingen te regelen zijn.  

• Niet zorgpartijen waren positief verrast dat zij een bijdrage konden leveren aan: 

o  het ontlasten van de mantelzorger 

o  zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.  

 

1.2.2  Resultaten m.b.t. werkgroep: taboe verkleinen en het vergroten van de kennis over 

dementie in de wijk.  

In deze werkgroep heeft men zich bezig gehouden met: 

• Het in kaart brengen van organisaties die getraind kunnen worden in de wijk en het benaderen 

van deze organisaties.  

• Geven van  voorlichting en/of  training aan burgers in de wijk.  

De  Alzheimer Stichting heeft de trainingen/voorlichtingen gegeven. Zij werden ondersteund door de 

wijkmanager van de gemeente. Op deze wijze had de Alzheimer Stichting goede  toegang tot burgers 

en instanties in de wijk.  

De trainingen en voorlichtingen zijn gericht op het vergroten van de kennis over dementie, 

bewustwording en het herkennen van dementie. Op deze manier wordt getracht de taboe rondom het 

onderwerp te verkleinen, de betrokkenheid van de buurtbewoners te vergroten, vrijwilligers te werven 

en de mantelzorgers te ontlasten.  

 

De afgelopen  periode hebben de volgende personen en instanties een voorlichting of training gehad. 

Omdat vanuit buiten de wijk ook verzoeken kwamen, zijn deze ook meegenomen.   

• 30 deelnemers Veens studiedag  

• Bewonersvereniging Freule Lauta van Aysma flat (35 personen) 

• Beeuwkes Thuisservice (12 personen),  

• WMO/buitendienst gemeente/receptie (11 personen) 

• Vrijwilligers van Veens (13 personen) 
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• Katholieke Bond voor Ouderen Veenendaal (80 personen) 

• Scoren in de wijk 40 leerlingen van 8/12 jaar  

• Bewonerscommissie Franse Gat (planning 2017) 

Daarnaast zijn de volgende personen actief benaderd om deel te nemen aan een voorlichting/training 

op maat: 

• Winkeliers 

• Scholen 

• Kerken 

Deze training zal plaatsvinden begin 2017. 

 

Bevindingen vanuit de werkgroep  

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep bij de uitvoering het volgende geconstateerd: 

• Het blijkt dat verschillende organisaties trainingen en/of voorlichtingen aanbieden. De opzet 

en invulling is daarbij verschillend. Dit veroorzaakt versnippering en geeft onduidelijkheid bij 

de burgers, bij de mensen met dementie en bij hun direct betrokkenen.  

• De mensen die de voorlichting/training hebben ontvangen, waren enthousiast over de inhoud 

en handreikingen en hebben het gevoel dat zij meer toegerust zijn.  

• Het bereiken van instanties, burgers, sportverenigingen vergt veel tijd. Het gericht inzetten van 

communicatie blijkt hierin van groot belang.  

• Verschillende organisaties geven informatie of voorlichting over dementie. Dit doet een ieder 

op zijn eigen manier en iedere organisaties werft op zijn eigen wijze. Dit geeft een versnippert 

beeld bij de burgers en betrokkenen 

 

1.2.3. Resultaten m.b.t. werkgroep: passende daginvulling 

Activiteiten hebben een positieve invloed op de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Zij 

geven een gevoel van verbondenheid met anderen en kunnen de zelfwaardering verhogen. Daarnaast 

is het ondersteunend voor de mantelzorger. Er zijn allerlei vormen van daginvulling voor mensen met 

dementie. In veel gevallen wordt in Veenendaal ingezet op de 'traditionele' dagopvang en 

dagverzorging.  Deze zijn voornamelijk gericht op activiteiten voor mensen met dementie, die deze 

locaties één of meerdere keren per week bezoeken. In deze werkgroep heeft men gezocht naar 

mogelijkheden om: 

• de daginvulling laagdrempeliger te maken,  

• eerder in te zetten op daginvulling,  

• aan te sluiten bij  het leven van de persoon met dementie,  

• meer variatie aan te brengen in het aanbod,  

• binnen de wijk  

• meer ondersteuning te bieden voor de mantelzorgers.  

De werkgroep heeft een nieuw model ontwikkeld, waarbij Vitras, King Arthur Groep, QuaRijn en 

Veens, samen zorgen voor een passende daginvulling (zie bijlage 5). Deze aanpak zorgt dat de 

belasting bij de  mantelzorger afneemt, de persoon met dementie blijft deelnemen aan de 

maatschappij en er sociale cohesie ontstaat in de wijk.  

 

Het heeft enige tijd gekost, voordat de nieuwe werkwijze was ontwikkeld. Dit had te maken met het 

leren kennen van elkaars werkwijze en de concurrentie die speelt tussen de organisaties. Daarnaast 

moesten potentiele melders op de hoogte worden gebracht van het nieuwe aanbod. Dit kost tijd, met 

name omdat dit ook om een andere denkwijze vraagt. Dit leidde er toe dat de meldingen pas na de 

zomervakantie binnen zijn gekomen. Het aantal meldingen is om die reden dan ook beperkt (6). 

Echter de uitkomsten zijn hoopgevend: 

 

• Bij drie aanmeldingen ging het om personen die geen enkele vorm van daginvulling wilden, 

wat een grote belasting gaf bij de mantelzorger. Op dit moment hebben alle drie een vorm van 

daginvulling. Waarvan twee personen minder dagopvang krijgen dan in eerste instantie was 
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voorgesteld. Hiervoor in de plaats is daginvulling gerealiseerd in de wijk, zoals gymen, helpen 

in de tuin, wandelen, zelf opwarmen van de maatlijden of inzetten van lichte ambulante 

ondersteuning, die samen dingen ondernemen. Voor deze interventies zijn nieuwe vrijwilligers 

geworven.  

• Bij de twee andere aanmeldingen ging het om een verzoek tot zoeken van passende 

daginvulling in de wijk, bevorderen van de sociale contacten. In beide gevallen zijn vrijwilligers 

gevonden, die regelmatig met hen wandelen. Daarnaast is er daginvulling gevonden bij de ex-

werkgever. Dit geeft de betreffende persoon een gevoel van meerwaarde.  

• In alle gevallen zijn de personen met dementie tevreden en ervaren de mantelzorgers minder 

belasting. Spanningen tussen de partner, ouder of familieleden zijn verbeterd.  

• De vrijwilligers die zijn ingezet, voelen zich betrokken en gesteund.  

• In alle gevallen was er sprake van erg betrokken mantelzorgers die overbelast waren.  

 

Bevindingen vanuit de werkgroep  

In het afgelopen jaar heeft de werkgroep bij de uitvoering het volgende geconstateerd: 

• Tot op heden zijn alleen complexe casussen. Helaas zijn er nog geen meldingen gedaan van 

mensen die in een vroeg stadium van dementie zitten. De verwachting vanuit de werkgroep is 

dat juist bij deze groep veel winst te halen valt. Bekend maken van deze werkwijze is daarom 

essentieel.  

• Het is lastig om andere daginvulling te realiseren als de verwijzer al reeds heeft aangegeven 

dat dagopvang hetgeen is wat zou moeten worden ingezet. De betrokkenen zijn dan moeilijk 

te overtuigen dat een andere vorm ook tot de mogelijkheden behoort. Als men hier wel in 

meegaat, blijkt men erg tevreden te zijn.  

• Doordat niet veel mensen in een vroeg stadium bekend zijn bij de zorginstellingen of Veens, is 

samenwerking met de huisartsen en praktijk ondersteuners essentieel.  

• De praktijkondersteuners zijn enthousiast over de nieuwe aanpak, helaas heeft het nog niet 

geresulteerd in meldingen.  

• Cliënten in een gevorderd stadium van de dementie hebben (tegen hun zin in vaak) toch een 

zinvolle en passende dagbesteding gevonden, waar ze op hun plek zijn en nu aangeven hier 

erg van te genieten. 

• Het levert de casemanagers tijdwinst op.  

• Cliënten hikken aan tegen de kosten. Dit vergt soms een lange adem om mensen zover te 

krijgen dat ze mee willen doen. Vergeten betekent telkens opnieuw beginnen. 

• Rondom dementie heerst nog grote taboe en schaamte. Om deze reden is de persoon met 

dementie in de begin fase vaak nog niet ontvankelijk voor het ontvangen van hulp door een 

organisatie die gespecialiseerd is in dementie. Samenwerking met Veens is daarom 

essentieel. De laagdrempeligheid is geborgd, maar tevens wordt Veens ondersteund door de 

deskundigheid van de andere betrokken partijen. Veens kan tevens waarborgen dat de 

vrijwilligers voldoende worden ondersteunt door een deskundige.  

• Bij zorgmijders zie je dat het lang duurt voordat er vertrouwen ontstaat en medewerking. Dit 

betekent dat aan het begin afspraken regelmatig worden afgezegd.  

• Hoe concretere de vraag is, hoe makkelijker er vrijwilligers kunnen worden gevonden. Of dit 

voor alle casussen geldt, moet nog blijken als er meerdere casussen worden aangemeld.  

• Het bekend maken van de nieuwe aanpak vergt veel tijd. Het gericht inzetten van 

communicatie blijkt hierin van groot belang.  
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Conclusie 
 

Outcome: hoe zijn de resultaten bereikt? 

De pilot heeft een geheel eigen en voor de deelnemers nieuwe manier van samenwerken ontwikkeld, 

die niet alleen multidisciplinair van aard is, maar ook daadwerkelijk wijkgericht. Men denkt en werkt 

niet louter en alleen vanuit de eigen professie, maar zoekt expliciet naar nieuwe manieren, 

verbindingen en oplossingen. Op die manier is het onderwerp integraal en wijkgericht aangepakt. Dat 

is een succesfactor gebleken, wat geleid heeft tot een eerste stap in het realiseren van een 

dementievriendelijke buurt.  

 

Er zijn nog vier andere succesfactoren te benoemen die bijdragen aan een groot enthousiasme van 

de deelnemers aan de pilot alsook aan de behaalde resultaten. De belangrijkste is dat de opzet van 

de pilot is voortgekomen uit de behoefte van de deelnemers (2) en de betrokken organisaties. De 

deelnemers zagen een noodzaak om een verbetering aan te brengen in het leven van de persoon met 

dementie. Daardoor beschikte de pilot over krachtige en enthousiaste personen, die bereid waren om 

zich in te zetten. De deelnemers (3) waren in staat om van een abstract vraagstuk, een concrete 

vertaalslag te maken naar het dagelijks leven van de persoon met dementie. Middels samenwerking 

en verbinden konden oplossingen worden gerealiseerd.  

Het betrekken van een klankbordgroep (4), waarbij degene waar het omgaat, sturing geeft aan de pilot 

wordt door de betrokken als grootste succesfactor gezien. Met name door hun deelname aan de pilot 

werd deze concreet. Ieder knelpunt minder, zorgt voor een stap dichter bij een dementie vriendelijke 

buurt. De pilot heeft zich gericht op concrete onderdelen (4). Als de aanpak slaagt, is het doel bereikt 

en is het probleem opgelost. De helderheid en oplosbaarheid van de taakstelling was zeer motiverend 

voor de betrokkenen. Het is een belangrijke, zo niet de belangrijkste succesfactor van de pilot.  

 

Risico’s betreffen vooral die onderdelen die niet door de huidige pilot kunnen worden opgelost. Het 

gaat daarbij om onderdelen die vragen om commitment van alle betrokken partijen m.b.t. inzetten van 

structurele uren van medewerkers, bereidheid tot implementatie van anders werken binnen de eigen 

organisatie en het beschikbaar stellen van budgetten. Als tweede risicofactor voor de pilot moet de 

kwetsbaarheid van de huidige werkwijze worden genoemd. Wijzigingen in samenstelling, belangen 

van organisaties of caseload van de deelnemers ondermijnt de kracht gemakkelijk. Aan het begin van 

de pilot was er sprake van veel energie, aan het eind was duidelijk dat door de beperkte 

tijdsinvestering die een ieder heeft, de slagkracht eindig was. Ook  geven de deelnemers aan dat zij 

het onderwerp dementie erg belangrijk vinden, maar door een volle agenda, krijgt het onderwerp niet 

de aandacht die het nodig heeft. Als laatste concludeert men dat samenwerking niet vanzelf gaat, dit 

zal georganiseerd moeten worden, waarbij sturing door een projectleider van belang is.   

 

Output: wat heeft men bereikt? 

Een dementie vriendelijke buurt is niet te realiseren in één jaar. Het vormgeven en opbouwen van 

structurele samenwerkingsrelaties kost tijd en energie. Men moet elkaar vinden, leren kennen en 

begrijpen. Samenwerkingsrelaties opbouwen is een proces van elkaars meerwaarde erkennen, open 

communiceren en (leren) omgaan met verschillend(e) visies, culturen, taalgebruik, werkwijzen en 

belangen. Dit vergt tijd en continue aandacht.  

Uitgaande van dit feit, kan gesteld worden dat ondanks de beperkte middelen, goede resultaten 

behaald. Het is een eerste aanzet om tot een dementie vriendelijke samenleving te komen.  

 

Doelstelling Pilot Gerealiseerd 

20% van de organisaties waar mensen met 

dementie komen, hebben deelgenomen aan de 

pilot 

Nog onvoldoende organisaties hebben 

deelgenomen aan de trainingen 

90% van de mensen in het Franse Gat met Niet alle mensen met (beginnende) dementie zijn 
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(beginnende) dementie krijgen een op maat 

aangeboden dagbesteding 

bekend. Daardoor hebben niet alle mensen een 

aanbod voor dagbesteding gekregen. Degenen 

die bekend zijn, hebben een vorm van 

dagbesteding (formeel of informeel). 

75 inwoners hebben een 

voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond 

221 mensen hebben een 

voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond. 

Na de pilot beschikt de gemeente over het 

keurmerk ‘dementie vriendelijk’ 

Januari 2017 wordt het keurmerk door Alzheimer 

Nederland uitgereikt 

Er is een wijkanalyse over knelpunten in de 

openbare ruimte voor mensen met dementie 

Wijkanalyse is opgesteld, 

10 mantelzorgers delen hun ervaringen in een 

boek 

Boek wordt in februari 2017 uitgereikt tijdens het 

Alzheimer event. 

 

Naast de behaalde doelstellingen heeft de pilot aangetoond dat een integrale en wijkgerichte aanpak 

leidt tot: 

• Meer participatie van inwoners in de buurt. 

• Meer inwoners zich vrijwillig inzetten voor het bieden van kwalitatief goede ondersteuning 

• Mantelzorgers die ervaren dat door de aanpak zij erkend, herkend en ondersteund worden.  

• Meer toegankelijkheid van de openbare ruimtes. 

• Meer mensen langer thuis kunnen blijven wonen.  

• Besparing van de Wmo gelden. 

Op grond hiervan kan gesteld worden dat de aanpak een bijdrage levert aan de gestelde doelen die 

worden genoemd in de Wmo beleidskader.  

Om daadwerkelijk tot grotere resultaten en aantallen te komen, zal hierop langer moeten worden 

ingezet. Dit zelfde kan gesteld worden voor het realiseren van meer acceptatie in de buurt voor 

mensen met dementie en minder handelingsverlegenheid bij de buurtbewoners. De mensen die zijn 

getraind of een voorlichting hebben gevolgd, geven aan dat zij nu beter zijn toegerust. Om 

daadwerkelijk verschil in de buurt te realiseren, is ook hiervoor continuering van belang.  
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Deel 2:   Dementie vriendelijke gemeente in 2017 en verder  
 

Aanbevelingen 
De aanpak levert aantoonbare resultaten op, waaruit blijkt dat het mogelijk is om gezamenlijk een 

dementie vriendelijke buurt te realiseren. Ook is het duidelijk dat dit niet kan worden gerealiseerd in 

één jaar. Om een dementie vriendelijke samenleving te realiseren, is het van belang dat de pilot wordt 

omgezet naar een project van twee jaar. Binnen dit project vallen verschillende deelprojecten, die o.a. 

zorgen voor een dementie vriendelijke samenleving. Vanuit de gemeente wordt een projectcoördinator 

geleverd en vanuit de zorgpartners of andere partners wordt per deelproject een projectleider 

aangesteld. De projectcoördinator en de projectleiders vormen samen het projectteam, die 

verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een dementie vriendelijke samenleving. Binnen het 

project kan besloten worden, met welke project(en) gestart moet worden en wanneer. Daarnaast moet 

besloten worden per project wie de trekker is, wie er aan deelneemt, wat er nodig is en welke 

financiële middelen er nodig zijn. De volgende  deelprojecten kunnen onderdeel worden van het 

project: 

1. Project dagbesteding: Continueren van het dagbestedingstraject. Waarbij de opdracht wordt 

verbreed naar het realiseren van een breed aanbod voor mensen met dementie in heel 

Veenendaal en te zorgen dat de aanpak wordt geborgd binnen bestaande structuren. Voor 

mensen met dementie is beweging erg belangrijk, men loopt echter vaak tegen praktische 

zaken aan, zoals het niet meer kunnen vinden van de kleding, betalen, vervoer etc. Het 

onderzoeken van mogelijkheden en het oplossen van problemen in samenwerking met 

bijvoorbeeld sportservice en bestaande activiteiten in de verschillende wijken is een 

mogelijkheid om tot nieuwe passende vormen te komen. Op die wijze wordt een product zoals 

bijvoorbeeld Dement Talent gerealiseerd.   

2. Project zorgmijders/bemoeizorg: Het groot aantal mensen met dementie die nog niet 

bekend is bij de instellingen. Dementie kenmerkt zich vaak door een mijdend karakter. 

Vroegtijdige opsporing en herkenning van dementie in de huisartspraktijk is steeds beter 

mogelijk. Nauwere samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners is daarom 

essentieel van belang. Daarnaast is het van belang dat extra aandacht wordt besteed aan 

Nederlanders met een migratieachtergrond. Het blijkt dat deze groep nog (bijna) niet bekend 

is bij de professionals. Een onderdeel in dit project is ook het onderwerp bemoeizorg. De 

huidige bemoeizorg blijkt niet aan te sluiten bij de doelgroep.  Er zal gezocht moeten worden 

naar een actieve benadering, die er voor zorgt dat mensen eerder bekend worden.  

3. Project versnippering: Veel zorgverleners, mantelzorgers en mensen met dementie ervaren 

het aanbod als erg versnippert. Men vindt het erg onoverzichtelijk en weet om die reden vaak 

niet waar men terecht kan. Het organiseren van een meldpunt wordt daarbij als oplossing 

genoemd. 

4. Project toegankelijkheid van de buitenruimte: Toegankelijkheid verbeteren van de 

buitenruimte, door het implementeren en continueren van de interventies die in gang zijn 

gezet bij de pilot. De bewonerscommissie zal samen met bewoners, het wijkteeam en afdeling 

WSB in 2017 hier uitvoering aangeven.  

5. Project respijtzorg: Tijdelijke uithuisplaatsing bij mensen met dementie is vaak niet een 

oplossing, omdat dit vaak leidt tot een delier. Het onderzoeken en ontwikkelen van een andere 

vorm van respijtzorg aan huis, zou hiervoor een oplossing kunnen zijn.  

6. Project training/voorlichting: De wijze waarop er voorlichting en training moet worden 

gegeven. Het is van belang dat dit in een samenwerkingsverband gaat plaatsvinden met alle 

organisaties die nu afzonderlijk van elkaar trainingen aanbieden. Het zal meer gecentraliseerd 

moeten worden en gestandaardiseerd. Dit voorkomt versnippering en onduidelijkheid bij de 

burger en het waarborgt kwaliteit en continuïteit.  

7. Project technologie in combinatie met de buurtbewoners: Inzetten van domotica en 

andere technologische toepassingen in combinatie met het inzetten van buurtbewoners. 

Technologische toepassingen, zoals dwaaldetectie, worden nog weinig ingezet, terwijl die wel 
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van belang kunnen zijn om de persoon met dementie langer en veiliger thuis te laten wonen. 

Investeren in gebruiksvriendelijke technologie die aansluit bij behoeften en wensen van 

gebruikers met daarnaast het inzetten van buurtbewoners is hierin essentieel. Evenals het 

bekend maken van 'goede voorbeelden'.  

8. Project mantelzorg en vrijwilligers: Afstemming tussen professionals, vrijwilligers, het 

inzetten van buurtbewoners en het ondersteunen van mantelzorgers gaat niet vanzelf. 

Coördinatie van zorg is een middel die hiervoor kan worden ingezet. Om dit te realiseren is 

het van belang dat er een integraal plan komt over de invoering en invulling. Er zal daarbij 

gewerkt moeten worden met een gezamenlijke visie en werkwijze, waarbij randvoorwaarden 

worden gecreëerd zodat implementatie en realisatie mogelijk wordt. Tevens is het van belang 

dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande producten.  

9. Project complexiteit van de zorg: Men signaleert dat bij steeds meer mensen met dementie, 

er ook sprake is van GGZ problematiek, vervuiling, verslavingsproblematiek en schulden. 

Hierdoor wordt de complexiteit steeds groter.  

 

Bij het opzetten van het programma en de projecten is het volgende van belang:  

1. Er een krachtige ketenzorg dementie wordt neergezet in Veenendaal. Waarbij alle 

betrokken partijen verbonden zijn en waaronder het programma valt. Een mogelijkheid om 

dit vorm te geven is middels het reeds bestaande samenwerkingsverband dementie. 

2. Dat er een programmaplan wordt opgesteld, met verschillende projectplannen.  

3. Communicatie moet structureel een onderdeel worden van het programma.   

4. Naast verbetering van de individuele aanpak, zal met name de focus moeten liggen op 

een collectieve aanpak. Het vraagt om een langdurige, structurele, vernieuwende en 

integrale aanpak.  

5. Nieuwe werkwijzen zullen in een wijk of buurt moeten worden uitgeprobeerd, waardoor 

een abstract vraagstuk omgezet kan worden in een concrete aanpak. Tevens maakt het 

de kans van slagen, groter doordat het behapbaar blijft.  Eerst klein beginnen, daarna 

uitrollen.  

6. Aangeven welke onderdelen ingevoerd worden in heel Veenendaal en welke onderdelen 

eerst uitgeprobeerd moeten worden in een wijk of buurt.  

7. De mensen met dementie en de direct betrokkenen een duidelijke rol en zeggenschap 

krijgen over de opzet, invulling en uitvoering van het programma en de projecten. Daarbij 

is het van belang dat er van te voren duidelijk wordt wat men van een ieder verwacht, wat 

de tijdsinvestering is, de taken en de rol van een ieder wordt. De structuur en de 

ervaringen van de klankbordgroep kunnen hierin worden meegenomen.  

 
  



14 

 

Bijlage 1: KPI’s  
 

Pilot “Dementie vriendelijke buurt” 

Deze pilot richt zich op het realiseren van een dementie vriendelijke buurt  in het Franse gat. In deze pilot wordt 

gekeken op welke wijze hier praktisch invulling aan kan worden gegeven, zodat mensen met dementie en de 

mantelzorgers een verbetering ervaren in hun dagelijkse leven. De Alzheimer stichting schat op basis van landelijke 

gegevens dat er ongeveer 100 inwoners met (beginnende dementie) in de wijk wonen.   

 

Ambities uit de gemeentebegroting/ beleidsplan 

 

• Inwoners zijn zelfredzaam en participeren (programmabegroting).  

• Inwoners krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.  

• Mensen met dementie en hun mantelzorgers krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.  

 

Maatschappelijke doelen  

 

• Meer inwoners participeren in de buurt. 

• Meer inwoners zetten zich vrijwillig in voor het bieden van kwalitatief goede ondersteuning. 

• Mantelzorgers blijven naar tevredenheid ondersteuning ontvangen. 

• Toegankelijkheid in en om het huis en in openbare gebouwen/ruimtes voor iedereen. 

• Meer mensen met een ondersteuningsvraag kunnen langer thuis wonen 

 

Indicatoren maatschappelijke doelen  

 

• In 2017 participeert 40% van de inwoners in de eigen buurt (tegenover 35% in Participatieonderzoek 2014) 

• In 2017 verricht 54% van de Veenendalers vrijwilligerswerk (tegenover 49% in Participatieonderzoek 2014) 

• In 2019 is 93 % van de mantelzorgers tevreden over de ondersteuning die geboden wordt. 

• In 2016 is er een nulmeting beschikbaar over de over de toegankelijkheid van openbare ruimtes. 

 

Prestatie-indicatoren van de pilot 

 

• 20% van de bedrijven/organisaties waar mensen met dementie regelmatig komen, hebben deelgenomen 

aan een voorlichtingsprogramma over dementie. 

• Voor 90% van de mensen in het Franse Gat met (beginnende) dementie krijgt een op maat aangeboden 

dagbesteding.  

• 75 inwoners uit de wijk hebben een voorlichtingsbijeenkomst over dementie bijgewoond.  

• Na de pilot beschikt de gemeentelijke organisatie over het keurmerk “dementie vriendelijk”. 

• Er is een wijkanalyse over knelpunten in de openbare ruimte voor mensen met dementie.  

• Een 10-tal mantelzorgers delen hun ervaringen met betrekking tot de meerwaarde van de pilot via een boek 

met de Veenendaalse samenleving.  
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Bijlage 2: Werkafspraken met politie 
 

Formulier belangrijke persoonsgegevens 
Persoon: 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PC Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorheen gewoond op (adres): ………………………………………………………………………………………………………….. 

Contactpersonen 

1e contactpersoon: 

Naam:……………………………………Mobiel nr:……………………………………..Evt. 2e nr:……………………………………… 

2e contactpersoon: 

Naam:……………………………………Mobiel nr.:……………………………………Evt. 2e nr.:…………………………………….. 

Bijzondere (persoons)kenmerken  

………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Medische gegevens 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Foto persoon 

 

 

 

 

 

    Volledige persoon   Portret voorzijde   Portret zijaanzicht 
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Beste Veenendaler, 

Graag willen wij u vragen om de voorpagina van dit formulier volledig in te vullen. 

DOEL 

Het formulier heeft als doel dat de belangrijke persoonsgegevens paraat zijn in geval van nood. 

PLAATS 

Wilt u het formulier ophangen aan de binnenzijde van de meterkast in een zichtmap? Daarnaast 

ontvangt de politie graag een kopie van het formulier voor in hun dossier voor in geval van nood. Deze 

kan opgestuurd worden naar het politiebureau. 

TOELICHTING VOORPAGINA 

Bijzondere persoonskenmerken:  

- Uiterlijke kenmerken: kleur haar, kleur ogen, haardracht, baard, bril 

- Kledingskenmerken: kleur kleding, welk kledingstuk draagt persoon altijd, tas 

- Plaatsen : welke plaatsen komt persoon veelal, welke plaatsen kan persoon mogelijk zij 

- Dieren: heeft persoon een hond, waar gaat persoon hond meestal uitlaten 

Medische gegevens 

- Is persoon bekend met bijvoorbeeld diabetes mellitus, hartfalen, epilispsie 

- Plaatst medicijnen 

- Naam huisarts 

Foto 

Het is van belang om duidelijke foto’s toe te voegen aan het formulier. Het liefst met kleding die u veel 

draagt/u dagelijkse verschijning, zodat u goed herkenbaar bent. 

POLITIE 

Het is wenselijk om een kopie van het formulier op te sturen naar de politie. 

…..@politie.nl of Politie Veenendaal, Boompjesgoed 12, 3901MJ Veenendaal. 

De informatie van het formulier wordt daar vertrouwelijk behandeld. De politie neemt het formulier op 

in een speciaal dossier. Wanneer er een noodsituatie is heeft de politie ook altijd de noodzakelijk 

gegevens bij hand, wat bijvoorbeeld het opsporen van een vermist persoon kan verspoedigen. 

FEEDBACK 

Heeft een vragen/opmerkingen over het formulier dan kunt u mailen naar dementie@veenendaal.nl 

t.a.v. formulier belangrijke persoonsgegevens 

Hartelijk dank! 

 

 

 

  

mailto:dementie@veenendaal.nl
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TOELICHTING FORMULIER BELANGRIJKE PERSOONSGEGEVENS  

Aanleiding 

Mensen met dementie gaan regelmatig dwalen of nemen onbedoeld producten mee uit de winkel. Dit 

kan tot hele vervelende situaties leiden en een grote impact hebben op de persoon met dementie en 

zijn of haar omgeving.  

Doel 

Om problemen in bijvoorbeeld bovengenoemde situaties zoveel mogelijk te beperken is het van 

belang om de samenwerking te zoeken met de politie en andere partners die betrokken zijn bij deze 

onverwachtse situaties. Daarbij is het van belang dat de juiste informatie van de burger beschikbaar 

is, zodat er adequaat gehandeld kan worden. Wanneer de politie bekend is met deze burger kan deze 

bijvoorbeeld sneller worden opgespoord of bij onbedoeld meenemen van artikelen geen proces-

verbaal worden opgesteld. Maar ook voor medische noodsituaties is het functioneel. Zo kan, een 

ambulancebroeder bijvoorbeeld snel de juiste contactpersoon bereiken.  

Werkwijzen 

1. Professionals reiken het formulier uit,  (aan familie van de) aan burgers 

a. Verwijzen naar de toolkit waar het formulier is te downloaden 

b. Reiken een papieren versie van het formulier uit 

2. Professionals geven bij het formulier de volgende informatie 

a. Het doel van het formulier en meerwaarde om contact te leggen met politie.  

b. Dat de burger het formulier mag invullen en verwijzen naar de toelichting op de 

achterzijde van het formulier 

c. Het formulier in de meterkast mag/moet worden opgehangen 

d. De meerwaarde om een kopie van het formulier naar de politie te sturen. 

e. Indien wenselijk verzoek aan de politie ( wijkagent)  te doen voor een huisbezoek. 

3. Burger vult het formulier in 

a. Ingevuld formulier ophangen aan de binnenkant van de deur van de meterkast 

b. Kopie  (zo wenselijk) opsturen naar de politie via  

         i de wijkagent (  te vinden via internet : politie.nl, mijn wijkagent) 

         ii Politie Veenendaal, Boompjesgoed 12, 3901MJ Veenendaal 
4. Bij vermissing of dwalende burger politie bellen via 0900-8844 en (zo nodig) aangeven dat het 

formulier in bezit is van de politie  

5. Wanneer je preventief/ informerend de wijkagent wilt spreken kan je bellen naar 0900-8844 en 

een afspraak maken met de betreffende wijkagent. Belangrijk om daarbij aan te geven waar 

deze burger woont, zodat de goede wijkagent wordt gevonden.  

6. Feedback ten aanzien van het formulier kan worden gemaild naar dementie@veenendaal.nl 

t.a.v. formulier belangrijke persoonsgegevens 

Implementatie 

Voor de implementatie van het formulier is het van belang dat organisaties:: 

• Zorgen dat medewerkers op de hoogte worden gesteld van deze  mogelijkheid. 

• Verwijzen naar het formulier en dat er uitleg gegeven wordt over het nut van het formulier en 

dat gestimuleerd wordt om deze te gebruiken.  

• Toestemming vragen aan de burger/bewindvoerder  ( en dat dit gestimuleerd wordt ) om een 

kopie van het formulier te sturen naar de politie.  

mailto:dementie@veenendaal.nl
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• Het belang uitleggen dat het formulier bij elke burger op dezelfde plaatst wordt opgehangen. 

Er is gekozen om dit aan de binnenkant van de deur van de meterkast te doen. 

• Feedback geven op het  formulier, middels dementie@veenendaal.nl 

  

mailto:dementie@veenendaal.nl
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Bijlage 3: langer thuis blijven wonen 
 

Om de veiligheid van de omgeving en van de cliënt te waarborgen en om te zorgen dat men zolang 

mogelijk thuis kan blijven wonen, is het van belang om zich te richten op vier aspecten: 

1. Brandgevaar 

2. Dwalen 

3. Gevaar bij koken 

4. Risico op vallen 

5. Vervuiling/verwaarlozing 

 

Om verbeteringen hierin te realiseren zijn een paar zaken van belang: 

 

Inzet buurt 

Iedereen is van mening dat de nadruk moet liggen bij ondersteuning/aandacht vanuit de directe 

omgeving (buren, straat, nabije mantelzorg).  

 

Technologie 

• Er is op het gebied van technologie veel mogelijk en dit kan ondersteunend zijn, maar zal in 

combinatie moeten plaatsvinden met een betrokken buurt/directe omgeving. Voorbeelden die 

genoemd worden zijn rookmelders, bewegingssensor, gordijnen voor de deur.  

• Om technologie in te zetten, is het ook van belang dat dit vraaggericht gebeurt, het moet 

aansluiten bij de wensen van een cliënt. Niet iedereen wil dit en de inzet van buurt is 

essentieel. In enkele gemeenten worden vergoedingen verstrekt om technologische middelen 

in te zetten. Dit is niet in Veenendaal mogelijk. Evt mogelijkheid om onder te brengen bij 

blijvers lening.  

• Het vermoeden is dat bij de professionals nog onvoldoende expertise aanwezig is mbt 

mogelijkheden op het gebied van technologie en hulpmiddelen.  

 

Communicatie 

Meer bekendheid over dementie, de mogelijkheden en zorgen dat het meer geaccepteerd wordt, 

draagt ook bij aan een veiliger leefomgeving. Als mensen meer naar elkaar omkijken, kunnen ook veel 

gevaren worden voorkomen.  

Advies: indien men hier op in wil zetten is het van belang aan te sluiten bij huidige of in het verleden 

goed lopende trajecten, zoals woon bewust.  

 

Trainen/deskundigheid 

Daarnaast is het van belang dat professionals (bv casemanagers, Wmo consulenten, Veens, 

thuiszorgmedewerkers etc. ) kennis krijgen over mogelijkheden op bijv. technologie en anders gaan 

kijken naar de cliënt zijn situatie. Dit gaat niet vanzelf. 

Daarnaast is het ook van belang om huisartsen te betrekken, ouderenadviseurs. 
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Bijlage 4: Werkwijze coördinatie van zorg 
 

Aanleiding 

Door de transitie heeft de gemeente een bredere taak op het gebied van zorg. Maar ook de rol van de 

ketenpartners is veranderd en de structuren waarbinnen er gewerkt wordt. 

Door gesprekken met zorgpartijen en observaties van de wijkregisseurs en de Wmo consulenten is 

gebleken dat de coördinatie van zorg (cvz) in de huidige vorm onvoldoende wordt uitgevoerd. 

Hierdoor wordt er te weinig integraal gewerkt, wordt de persoon/het huishouden met meerdere 

ondersteuningsvragen niet voldoende centraal gesteld en er wordt te weinig gebruik gemaakt van de 

eigen kracht van de persoon/huishouden.. Redenen die genoemd zijn voor de onvoldoende uitvoering 

zijn o.a.:  

• onduidelijkheid binnen Veenendaal wat verstaan wordt onder coördinatie van zorg 

• onvoldoende kennis bij de coördinator van zorg over mogelijkheden binnen de verschillende 
domeinen, loketten,  

• onvoldoende vaardigheden over regievoering en gespreksvoering,  

• onvoldoende draagvlak bij alle betrokken partijen om met elkaar integraal te gaan werken.  

Om deze reden wil de gemeente samen met de betrokken partijen een verbetertraject starten van 1 

jaar. Het maatschappelijk effect waaraan dit moet bijdragen, is dat door de adequate inzet van cvz de 

effectiviteit van zorg en hulp toeneemt. Het is een handvat om efficiënter samen te werken, door 

ieders rol, taken en verantwoordelijkheden te beschrijven en om te zorgen dat randvoorwaarden 

worden geschapen om cvz uit te kunnen voeren.  

 

Context 
Dit document moet duidelijkheid bieden op de wijze waarop gemeente Veenendaal vorm wil geven 

aan coördinatie van zorg binnen de WMO en reeds uitgesproken visie van de zorgorganisaties.. Deze 

werkwijze sluit aan bij hetgeen wordt gehanteerd binnen de jeugdzorg. Op deze wijze wordt 

verwarring en  afstemmingsproblemen over de  werkwijze binnen de WMO en de jeugdzorg m.b.t. 

coördinatie van zorg voorkomen.  Leidraad bij dit document zijn de afspraken die reeds zijn opgesteld 

binnen de jeugdzorg, beschreven in het document Coördinatie van Zorg in de Foodvalley.  

 

Wanneer coördinatie van zorg 
Coördinatie van Zorg is nodig als  er sprake is van problemen op meerdere 
levensgebieden en waarbij verschillende vormen van hulp- , zorg- en dienstverlening 
betrokken zijn en de persoon/huishouden niet zelf in staat is om overzicht te houden.  
 
Of coördinatie van zorg nodig is kan blijken: 

• In gesprek met een persoon/huishouden. 

• Tijdens de samenwerking van professionals. 

• Op basis van signalen die er bij een uitvoeringsorganisatie of WMO binnenkomen.  
 
De betrokken professionals hebben dan de verantwoordelijkheid – samen met de persoon/huishouden 
– te zorgden dat de coördinatietaak bij één professional wordt belegd.  
 

Wat is coördinatie van zorg 
Cvz is en vorm van regievoering gericht op een effectieve en efficiënte inzet vanuit het principe één 
gezin, één plan één regisseur. Bij cvz hoort het afstemmen en bundelen van zorg tussen de 
persoon/huishouden, zijn netwerk en professionals in het geval dat meerdere hulpsoorten betrokken 
zijn om de persoon/huishouden te ondersteunen. De cvz is altijd één professional.  
 

Doel van coördinatie van zorg 
Draagt eraan bij dat persoon/huishouden meer grip krijgt op zijn situatie, de geboden hulp effectief en 
efficiënt is door een geode samenwerking waardoor de bedreiging in de ontwikkeling gereduceerd 
wordt. Dit moet resulteren in een gezamenlijk plan dat samen met de persoon/huishouden wordt 
opgesteld.  
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Uitgangspunten 
Algemeen geldende uitgangspunten: 

• Zoveel mogelijk samen met de persoon/huishouden handelen en overleggen. Waar nodig 
worden ook relevante anderen uit de omgeving hierbij betrokken.  

• Zoveel mogelijk regie bij de persoon/huishouden.  

• Waarborgen dat alle betrokkenen, gedurende de coördinatie, over relevante informatie 
kunnen beschikken.  

• Een ieder (elke professional, elk gezinslid, betrokkene) neemt zijn eigen verantwoordelijkheid.  

• Handelen volgends de principes van transparantie, proportionaliteit, en subsidiariteit in et 
kader van privacy en gegevensuitwisseling.  

 

Basiscompetenties 
Basiscompetenties bij cvz bij zowel de proces- als casusregisseur, bestaan uit: 

• Bekend zijn met kader van cvz en bijbehorende taken en rollen 

• Kent de lokale en regionale sociale en veiligheidskaart 

• Werken vanuit één plan van aanpak (ondersteuningsplan) 

• Handelen volgens morele handelingsplicht (niet handelen is ook handelen) 

• Collega’s durven aanspreken op functioneren 

• Meerzijdig partijdigheid (alle belangen kunnen zien, helicopterview kunnen hanteren) 
 

Rollen binnen coördinatie van zorg 
 
Betrokken professionals 

• Professionals betrokken bij het gezin, bijvoorbeeld als uitvoerder van de zorg, een huisarts, 
corporatiemedewerker, politie etc.  

 
Casusregisseur 

• Regie-houdende professional in het gezin 

• Biedt ook uitvoerende hulpverlening 

• De casusregisseur voert de coördinatie van zorg uit.  
 
WMO consulent 

• Vaststellen inzet cvz noodzakelijk 
 
Procesregisseur 

• Overkoepelend op proces 
 
Accounthouder WMO 

• Maakt afspraken met de zorgpartners over rollen, samenwerking en resultaten.  
 

Taken en verantwoordelijkheden binnen cvz 
 
Casusregisseur 

• Voert de coördinatie van zorg uit, hij is ervoor verantwoordelijk dat de coördinatie van de 
integrale ondersteuning aan de persoon/huishouden wordt geregeld.  

• Maakt, na het eerste overleg, afspraken met betrokken professionals en de persoon over hun 
rol en resultaten in de samenwerking.  

• Is het aanspreekpunt voor de persoon/huishouden en de betrokken partijen/personen. 

• Is ervoor verantwoordelijk om binnen het hulpverlenende team te sturen op uitvoer en 
afspraken. 

• Heeft een trekkersrol in het betrekken en versterken  van het informele netwerk. 

• Is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een ondersteuningsplan. Het gaat 
hierbij om een integraal plan met aandacht voor alle leefgebieden.  

• Stuurt op het vastleggen van gegevens voor alle partijen en het delen van de benodigde 
informatie met het gezin.  

• Is verantwoordelijk voor het tijdig op- en afschalen binnen de eigen of andere organisaties, 
ander hulpverlening etc.  
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• Is verantwoordelijk voor het leggen van contacten met reclassering.  

• Overdracht van taken en verantwoordelijkheden vinden expliciet plaats en de 
persoon/huishouden wordt hierover geïnformeerd. 

• Is verantwoordelijk voor passende nazorg, waarbij zo vroeg mogelijk gestart wordt met 
afstemming met voorliggend veld, sociaal netwerk etc.  

 
WMO consulent 

• Is verantwoordelijk voor het vaststellen van de noodzaak tot coördinatie van zorg.  

• Is er verantwoordelijk voor het proces van aanmelding, eerste gesprek en toewijzing van 
coördinatie van zorg. .  

• Ziet toe op, stuurt en bewaakt de werkprocessen van de samenwerking en zorgt voor de 
nodige reflectie en doorontwikkeling van de samenwerking.  

 
Procesregisseur 

• Indien de cvz niet goed verloopt, is de procesregisseur ervoor verantwoordelijk om hiermee 
aan de slag te gaan.  

• Heeft doorzettingsmacht om bij stangnaties/instanties/professionals acties voor te schrijven. 
Dit zal vaak in samenspraak gaan met de accounthouder.  

• Inventariseert, monitort, evalueert en adviseert de samenwerking tussen de verschillende 
partijen en stuurt bij of schaalt op daar waar nodig.  

 
Accounthouder 

• Maakt afspraken met instanties over hun rol en resultaten in de samenwerking.  

• Heeft doorzettingsmacht om bij stagnaties zorgpartijen acties voor te schrijven.  
 

 

Werkwijze coördinatie van zorg 
 

Binnen het proces van coördinatie van zorg is er sprake van verschillende stappen. 

 

Stap 1 Melding bij WMO 

Naar aanleiding van zorgen of op basis van een signaal van persoon/huishouden of van een 

betrokken professionals, wordt het proces in gang gezet. Er wordt melding gedaan bij de WMO voor 

verzoek tot coördinatie van zorg.  

 

Stap 2 Huisbezoek WMO consulent/plannen eerste overleg 

Huisbezoek door WMO consulent. Tijdens dit huisbezoek wordt: 

• De werkwijze uitgelegd.  

• Samen met persoon/huishouden wordt  in kaart gebracht welke hulpverleners betrokken zijn 

en contactgegevens verzameld. (e-mail en telefoonnummers). 

• Persoon wordt gevraagd naar sociaal netwerk is en wie zij willen betrekken, bijvoorbeeld 

familie of vrienden, en daarvan naam en contactgegevens verzamelen. 

• Aan persoon vragen of lijst met betrokkenen compleet is, of dat er nog deelnemers vergeten 

zijn.  

• Benoemt in het contact met hulpverleners dat in de bijeenkomst bepaald wordt wie de 

coördinatie van zorg op zich zal nemen en dat het gezin zelf hierin een belangrijke stem heeft. 

Vraag alle hulpverleners en overige betrokkenen om hier alvast over na te denken. Controleer 

of de term ‘coördinatie van zorg’ bij iedereen bekend is, en of de verwachtingen gelijk zijn. 

Geef zo nodig extra uitleg over dat dit ook betekent dat de coördinatie van zorg vanuit eigen 

kracht van de persoon  ingevuld wordt.  

• Persoon vragen welke dagen/ tijden handig zijn voor hen. 

• Persoon vragen op welke locatie zij de bijeenkomst willen houden. Dat kan bij persoon thuis 

als hij dat wil. 

• Vanuit WMO wordt een overleg gepland voor een eerste overleg met alle noodzakelijk 

betrokkenen.  
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Stap 3: (Voorzitten van) bijeenkomst met persoon en betrokkenen en keuze coördinator van 

zorg 

Het eerste overleg wordt voorgezeten door de WMO consulent. Dit overleg heeft de volgende 

onderdelen: 

1. Invulling plan van aanpak 

• WMO consulent heet iedereen welkom en leg kort het doel van de bijeenkomst uit. Duur van 

bijeenkomst maximaal 1,5 uur.  

• Voorstelrondje, beginnende bij de persoon. Persoon vertelt wat in zijn ogen prioriteit heeft. 

Wat zou hij  opgelost willen hebben. 

• Maak een rondje langs de deelnemers, met de vraag of er aanvullingen zijn op de vragen, 

wensen dan wel zorgen over de persoon/huishouden.   

• Check of bij het formuleren van wensen, vragen en zorgen alle leefdomeinen, inclusief 

veiligheid en ook de nazorgfase, meegenomen zijn.  

• Formuleer met het hele team van (formele en informele) partijen doelen en verbind daar acties 

aan. Hierbij steeds uitgaan van de eigen kracht van de persoon: wat kan hijzelf  en wat is 

daarbij als extra ondersteuning nodig. Vanuit informeel netwerk, dan wel vanuit professioneel 

netwerk.  

• Formuleer de doelen positief en haalbaar/realistisch. Spreek ook af wat er gedaan kan worden 

als er een struikelpunt blijkt te zijn. Bijvoorbeeld, wanneer wordt opgeschaald etc.  

• Herhaal aan het einde van de bijeenkomst de gestelde doelen en afspraken en check of alles 

duidelijk is voor iedereen.  

• Bespreek wie er in de eerste kring en tweede kring betrokken moeten zijn en of er nog andere 

partijen/personen betrokken moeten worden die nu niet genoemd zijn dan wel aanwezig 

waren. 

• Het is van belang dat alle relevant betrokkenen de doelen die in het ondersteuningsplan 

worden genoemd worden gedragen en zich daaraan committeren.  

 

2. Keuze coördinator van zorg 

• Overleg wie de coördinatie van zorg op zich gaat nemen. Deze vraag wordt als eerste gesteld 

aan de persoon/huishouden, deelnemers kunnen hierop vervolgens reageren. Indien 

knelpunten worden ervaren, wordt dit  besproken, zodat voor alle deelnemers duidelijk is 

waarom iemand wel of niet coördinatie van zorg wil en kan doen.. 

• Zodra duidelijk is wie de coördinatie van zorg gaat doen, wordt nogmaals de rol van de 

coördinator van zorg benoemd..  

• De coördinator van zorg bepaalt het vervolg (cq. een nieuwe bijeenkomst plannen). Tijdens de 

bijeenkomst pakt de gekozen coördinator van zorg de rol van de Wmo consulent over.  

• Bepaal met elkaar wanneer een volgend overleg nodig is en welke samenstelling (veel zal ook  

bilateraal opgepakt kunnen worden).  

• Vraag na de bijeenkomst aan persoon hoe zij de bijeenkomst hebben ervaren. 

 

 

Stap 4 Invulling coördinatie van zorg  

Na het eerste overleg zorgt de coördinator voor de coördinatie van zorg. Dit betekent dat de volgende 

onderdelen moeten worden ingezet:  

 

1. Ondersteuningsplan opstellen 

Het ondersteuningsplan is een instrument van de persoon/huishouden dat hem  in staat stelt 

successen te boeken. Het zorgt daarnaast voor afstemming tussen verschillende hulpverleners.  De 

coördinator van zorg stelt het op met behulp van de afspraken die in de eerste bijeenkomst zijn 

gemaakt of in bilaterale overleggen met andere professionals. Aandachtspunten hierbij zijn: 

• Rond het maken van het ondersteuningsplan - indien nodig - af door een aanvullend overleg. 

• Zorg er met de persoon/huishouden voor dat leden uit het netwerk en betrokken 

professionals, die nog niet bij de bijeenkomst waren, aangehaakt worden. 

• De rol van de coördinator in het plan is die van centraal aanspreekpunt en bewaker van de 

afspraken. De coördinator hoeft niet zelf alle acties uit te voeren. 
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• Zet in het ondersteuningsplan duidelijk dat de betrokkenen de coördinator, informeren over 

relevante ontwikkelingen. 

 

2. Voortgang van het plan bewaken 

De persoon/huishouden en de professionals zijn samen verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken 

in het ondersteuningsplan. De voortgang wordt bewaakt door de coördinator. De coördinator wordt 

door betrokkenen geïnformeerd over: 

• Hetgeen is afgesproken in het plan.  

• Signalen van onveiligheid en/ of bedreiging van de ontwikkeling en/of maatschappij. 

• Het stoppen van één van de betrokken professionals (omdat de doelen behaald 

• zijn). 

• Een nieuwe ontwikkelingen en/of andere relevante ontwikkelingen of signalen. 

De coördinator: 

• Heeft regelmatig aandacht voor successen, voor dat wat goed gaat 

• Evalueert op afgesproken momenten, hoe het met de voortgang van ieders aandeel 

• staat. 

• Draagt zo nodig zorg voor bijstelling van de doelen. 

• Bekijkt of de coördinatie van zorg voortgezet moet worden door tijdig overleg met de 

persoon/huishouden te hebben en het, indien nodig, organiseren van een (nieuwe) 

bijeenkomst of door diverse gesprekken met persoon/huishouden en professionals. 

• Coördinatie van zorg stopt als de beoogde doelen bereikt zijn of als er geen professionele 

coördinatie van zorg meer nodig is, omdat de persoon/huishouden weer zelf regie heeft. 

 

3. Stagnaties aanpakken en evt. inzetten van escalatiemodel. 

Bij deze aanpak is het van belang dat uitgegaan wordt van positieve constructieve insteek mbt de 

samenwerking. Iedere betrokken is hiervoor zelf verantwoordelijk. Uitgangspunten hierbij zijn: 

• De coördinator spreekt bij stagnatie in de samenwerking tussen de professionals of 

onvoldoende medewerking aan het plan, de betrokken professionals daarop aan. Zo mogelijk 

is de persoon/huishouden aanwezig bij deze gesprekken. Is dit niet mogelijk, dan wordt de 

persoon/huishouden door de coördinator op de hoogte gehouden. 

• De coördinator is verantwoordelijk voor het analyseren van de oorzaken van de stagnatie en 

het samen met de betrokkenen oplossen van de problemen. Indien nodig kan de coördinator 

ondersteuning krijgen van de WMO consulent.  

• Indien de problemen niet worden opgelost, legt de coördinator dit voor aan de WMO 

consulent. Indien de coördinator en de WMO consulent geen mogelijkheid zien om de 

problemen op te lossen, meldt de WMO consulent dit aan de procesregisseur.  

• Indien de procesregisseur niet de problemen kan oplossen, zal hij dit afhankelijk van de 

oorzaken voorleggen aan de accounthouder en/of sociaal regieteam “nieuwe vorm”..  

 

Onveiligheid en criminaliteit  

Ook bij onveiligheid en criminaliteit kan gewerkt worden met coördinatie van zorg. De uitgangspunten 

hierbij zijn: 

• Respecteer de persoon als iemand die het waard is om mee samen te werken. Geef hoop en 

het gevoel dat veranderingen mogelijk zijn. Benader hem als mogelijke partner in het creëren 

van positieve verandering. . 

• Werk samen met de persoon, niet met de mishandeling/criminaliteit.. Respecteer de cliënt 

zonder de mishandeling/criminaliteit te vergoelijken. 

• Besef dat samenwerking ook mogelijk is wanneer er sprake is van dwang. Blijf streven 

• naar partnerschap. 

• Stel de veiligheid van de kinderen continu centraal. 

• Ga na wat de persoon/huishouden zelf wil bereiken of veranderen. Stem doelen van de 

persoon/huishouden en van de organisatie op elkaar af. 

• Bied keuzemogelijkheden aan. Dit bevordert de samenwerking en betrokkenheid. 

• Behandel het gesprek als een platform voor verandering. Het gesprek is een belangrijk 

• middel tot verandering. 
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Stap 5 Afronden van coördinatie van zorg en nazorgfase 

De coördinator is verantwoordelijk voor het afronden van de cvz en het vorm geven aan de 

nazorgfase.  

 

1. Afronden 

De coördinator beoordeelt in een evaluatieve bijeenkomst met de persoon/huishouden en de 

betrokkenen of in aparte afspraken met persoon/huishouden en professionals of er sprake kan zijn 

van het beëindigen van de coördinatie van zorg. Dit dient dan expliciet te worden vastgelegd en 

doorgegeven aan de WMO consulent. . 

De coördinatie van zorg wordt afgebouwd als de met het plan beoogde resultaten zijn 

bereikt of als in de situatie van de persoon/huishouden geen verdere professionele coördinatie meer 

nodig is. 

 

2. Nazorg 

Nazorg dient door de coördinator van begin af aan meegenomen te worden in het 

ondersteuningsplan, ook bij het formuleren van de doelen en uitvoeren van activiteiten. De 

betrokkenen die een rol hebben in de nazorgfase, kunnen vanaf de start van de begeleiding al 

activiteiten in gang zetten die ondersteunend zijn in de laatste fase, waarin persoon/huishouden weer 

op eigen kracht komt te staan met of zonder hulp van een sociaal netwerk.. Zorg dat bij afsluiten 

duidelijk is bij wie de persoon/huishouden terecht kan en waar evt. professionals/betrokkenen met 

signalen naar toe kunnen.  
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Bijlage 5: werkwijze passende daginvulling 
 

Passende daginvulling 

Passende daginvulling is informele zorg waar kan, formeel waar moet. 

Dit product is ontwikkeld door King Arthur Groep, QuaRijn, Veens en Vitras.  

 

Doelgroep 

Mensen met een beginnende dementie tot en met opname, waarbij preventief bij een niet pluis gevoel 

al een toewijzing voor 8 weken aangevraagd kan worden om passende daginvulling in het informele 

circuit te stimuleren (denk aan deelname in een sportschool, biljartclub en/of vrijwilligers voor een 

wandeling en/of een boodschap). 

 

Vrijwilligers 

Voor de inzet van vrijwilligers wordt een beroep gedaan op/ samen gewerkt met Veens, de 

vrijwilligerscentrale.  

 

Inwoner met (beginnende dementie) Uitwerking stroomschema 

Aanmelden kan via inwoner zelf, partner, familie, POH/Huisarts, Casemanager, (thuis)zorginstelling en 

Veens bij het Wmo loket, met vermelding dementie en verzoek tot zorgen voor een passende 

daginvulling. Wmo loket geeft melding door aan King Arthur Groep/Quarijn.  

Aan de hand van een intake met de inwoner door een van bovengenoemde partijen wordt de 

behoefte aan passende daginvulling in kaart gebracht (informeel en formeel). 

Het aanmeldingsformulier begeleiding individueel wordt samen met de inwoner ingevuld en 

ondertekend en gemaild naar het Wmo-loket. 

 

Afgeven toewijzing 

Door het Wmo loket werd de toewijzing na aanvraag binnen 1 week gesteld. Bij mensen met dementie 

is het belangrijk dat als er een opening tot acceptatie van ondersteuning bestaat, zo snel mogelijk te 

starten. 

 

Vervolg 

QuaRijn of King Arthur Groep gaat samen met de persoon met dementie en in overleg met degene die 

de aanvraag heeft gedaan bij het Wmo loket, op zoek naar passende daginvulling.  

Wordt de hulpvraag informeel ingevuld, stopt de toewijzing na 8 weken. 

Wordt de hulpvraag formeel ingevuld (eventueel in combinatie met informeel) dan wordt tijdig de 

uitbreiding van de toewijzing aangevraagd door betreffende zorgaanbieder bij het wmo loket. 

 

Informele en formele ondersteuning en begeleiding 

In de eerste 8 weken is het contact tussen de inwoner met dementie en de ondersteuner/begeleider 

om de begeleidingsvraag verder te verdiepen en verhelderen en de daaraan de gekoppelde acties te 

ondernemen. Op de achtergrond is de casemanager of andere verwijzer en Veens aanwezig voor 

vragen en worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Nazorg 

Informele circuit: de vrijwilliger kan zich tot de casemanager of andere hulpverlener wenden bij 

problemen of vragen en indien er behoefte is aan meer informatie over het omgaan met mensen met 

dementie tot Alzheimer Nederland de afdeling Veenendaal. 
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Veens biedt daarnaast diverse trainingen en opleidingen aan de aan haar gelieerde vrijwilligers, voor 

de continuïteit en het waarborgen van kwaliteit worden de vrijwilligers om die reden gekoppeld aan 

Veens. 

 

Werven nieuwe vrijwilligers 

Veens en aanbieders kunnen vrijwilligers werven, passend bij de specifieke klantvraag. 

De vrijwilligers worden geregistreerd bij Veens. Echter de VOG verklaring wordt door Veens niet 

standaard aangevraagd en verstrekt. Dit betekent dat de kosten voor de VOG voor de instelling is. 

 

Intervisie momenten 

Na 6 weken vindt er een MDO (multidisciplinair overleg, dan wel ondersteuningsplan gesprek) plaats 

met de inwoner en familie, casemanager/andere hulpverlener, begeleider, vrijwilliger om de 

ondersteunings- en begeleidingsvragen af te stemmen als ook om de nieuwe aanvraag te formuleren 

voor het Wmo loket. Dan wel afspraken te maken over het vervolg, indien alleen informele zorg wordt 

ingezet. Een vinger aan de pols moment ligt dan bij de casemanager/hulpverlener. 

 

 

 


