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Wat hebben we in
2,5 jaar tijd met
elkaar bereikt?

Als dementievriendelijke gemeente werken we samen met inwoners,
organisaties en ondernemers om de kwaliteit van leven voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers te vergroten. De afgelopen 2,5
jaar hebben we met elkaar mijlpalen bereikt en successen behaald.

Wat hebben we bereikt?
Meer kennis en bewustwording
over dementie
Bij inwoners, organisaties, ondernemers,
scholieren en leerkrachten van
voortgezet onderwijs.

Lokale samenwerking
is verbeterd en versterkt
Tussen (zorg)professionals en
organisaties. Ze weten elkaar te
vinden en delen signalen met
elkaar.

Ontstaan van lokale
initiatieven
- gericht op het laten meedoen van mensen met
dementie en hun mantelzorgers
- lokale informatie over ondersteuning in kaart
gebracht en verbeterd
- gezonde leefstijl stimuleren
- informatie over langer thuis wonen en ICT

Met wie hebben we dit bereikt?

Met onder andere de projectgroep Dementie. Hierin zijn lokale
W
(zorg) professionals en een vrijwilliger van de regio afdeling
Alzheimer Nederland vertegenwoordigd. De groep
komt regelmatig bij elkaar voor het uitwisselen van informatie
en kennis. Samenwerking Sport Federatie Berkelland,
regionale ketenzorg dementie en bibliotheken, organisaties,
ondernemers, vrijwilligers en Samendementievriendelijk.

Activiteiten

144
deelnemers

Positief ontvangen training
'Goed omgaan met dementie'
training waarbij je dementie leert herkennen
en hoe je als omgeving het beste om kunt
gaan met mensen met dementie.
Deelnemers: vrijwilligers inloopactiviteiten,
vervoersdiensten, Sport Federatie Berkelland,
medewerkers gemeente, politie, Beweegwijs
2020

Aandacht voor jaarlijkse Wereld Alzheimerdag

corona

2018: kennis testen bij inwoners op de plaatselijke
weekmarkten en in gesprek over dementie
2019: VR-bril voor mantelzorgers
2020: corona, aangepast programma: Ommetje,
puzzelwedstrijd en regionale lezing Hugo Borst

2018

196
testen

2019

64

"Het laat zien hoe
jouw gedrag op
iemand met
dementie overkomt"

deelnemers

Online training
samendementievriendelijk.nl/berkelland

91

afgeronde trainingen
o.a. vrijwilligers, ondernemers,
medewerkers gemeente

in 15 minuten krijg je meer inzicht in
dementie en tips en adviezen hoe je
iemand met dementie het beste kunt
benaderen

Bijeenkomsten
'Lokaal samenwerken kwetsbare ouderen' maart 2019
op initiatief van de gemeente Berkelland.
Thema: Samen werken in de wijk aan
Positieve gezondheid bij mensen met
dementie', bedoeld voor
(zorg)professionals

48

deelnemers

'Voor ik vergeet', september 2020
bijeenkomst op initiatief van de Berkellandse Uitdaging,
samen met Zorgerf Berkelland en Humanitas. In gesprek
over dementie in de zaal en via livestream

129
deelnemers

Informatie en publicaties
In BerkelBericht:
Themapagina Vroegsignalering en lokale aanbod
Themapagina Bewegen bij dementie
Themapagina Meedoen en dementie
Themapagina Ervaringsverhaal mantelzorg en
dementie
Artikel over dementie en corona, artikel over zorgtechnologie en
dementie , informatie naar huishoudelijke hulpen, nieuwsbrief naar
ondernemers en informatie over e-learnings dementie naar scholen.
Boeken in de bibliotheken over dementie onder de aandacht. Inzet
Berkellandwijzer en social media
Bewegen en ontmoeten
Activiteit opgezet samen met Sport Federatie Berkelland. Tweemaal
per week sport een groep mensen met dementie bij Huisje Noord in
Borculo

Berkelland als voorbeeld
Interviews op landelijke website Samendementievriendelijk
en Alzheimer Nederland
Meegewerkt aan ontwikkeling gemeentetool in
samenwerking met Vilans en Movisie
Presentatie bij Deltaplan Dementie
Regionale publiciteit
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