
 

 

Inspiratiebijeenkomst de-mensvriendelijke gemeente 
Odensehuis Zutphen, 1 december 2017 

 

 

“Hoe heet meneer Alzheimer van zijn voornaam?” 

“Geen idee.” 

“Ja kijk, daar begint het mee.” 

 

 

 

 

Welkom 

Vrijdag 1 december 2017 is het Odensehuis in Zutphen de gastvrije locatie voor 

de inspiratiebijeenkomst De mensvriendelijke samenleving, georganiseerd door 

Spectrum, partner met elan. 

Dagvoorzitter Melanie Reekers van Spectrum licht toe dat deze bijeenkomst ge-

richt is op informeel contact en het opdoen van nieuwe inzichten en ideeën. 

Deelnemers werken bij gemeenten, in welzijn of zorg, of zijn actief als vrijwilliger, 

onder andere in bewonersinitiatieven. 

 

Odensehuis Zutphen 

De grap over meneer Alzheimer (boven) komt van Ceciel Funnekotter. Zij is coör-

dinator van het Odensehuis in Zutphen en gebruikt graag humor om dementie 

niet zwaarder te maken dan het al is.  

Het Odensehuis is een bewonersinitiatief, geboren uit de behoefte aan een plek 

waar begrip is voor alle schakeringen van dementie. Een plek waar de mens met 

zijn of haar geleefde leven centraal staat en niet de beperkingen van de ziekte. 

Een plek waar het gaat over zingeving. Mensen met dementie, hun naasten en 

buurtbewoners zijn welkom hier. Het Odensehuis staat niet op zichzelf maar 

werkt samen met de buurt, lokale initiatieven en de zorgketen. 

 

Samen dementievriendelijk 

Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) 

vertelt over de campagne van het samen-

werkingsverband Samen dementievriende-

lijk. Er is deze periode juist een spotje op TV. Met dergelijke campagnes, online 

trainingen en trainingen via brancheorganisaties probeert Samen dementievrien-

delijk het begrip voor dementie te vergroten. Omdat de omgeving dementie vaak 

niet begrijpt, durven mensen met dementie op een bepaald moment niet meer 

naar buiten. Eenzaam, terwijl dat niet zou hoeven.  

 

De campagnes richten zich op een algemeen publiek. Gemeenten en bedrijven 

met medewerkers die direct klantcontact hebben met mensen met dementie zijn 

ook een belangrijke doelgroep. 

 

NB: De presentatie van Wendy wordt bij dit verslag aan de deelnemers toegestuurd, inclu-

sief de getoonde filmpjes. 



 

 

Kennismaken 

Melanie Reekers nodigt iedereen uit om een van de voorwerpen te kiezen, die 

her en der uitgestald liggen. “Zoek iemand op die je nog niet kent. Vertel aan de 

hand van het voorwerp waarom dit thema belangrijk voor je is en waarom je hier 

bent.” Na deze kennismaking maakt iedereen een keuze uit drie gesprekstafels. 

Twee tafels gaan over de vraag wat wij kunnen doen om mensen met dementie 

en hun mantelzorgers zich welkom en betrokken te laten voelen in onze gemeen-

schap. De derde tafel gaat over het project DemenTalent en wat er nodig is om 

de eigen kracht van mensen met dementie in te zetten en te behouden.  

Gesprekstafel 1 door Andrea Kuijpers, 

met Yvonne Kuipers, Hans van Zonneveld en Wouter Groot Koerkamp 

Beleidsmedewerker Yvonne Kuipers vertelt dat in Beuningen de gemeente de koepel is die partijen bijeenbrengt. Het 

label dementievriendelijke gemeente is een katalysator om een nieuwe impuls te geven en samenhang te creëren in de 

al bestaande samenwerking. Zie voor een projectbeschrijving de Leidraad langer zelfstandig wonen. 

Basisgedachte is de wens om een ander verhaal naar buiten te brengen, met aan-

dacht voor de mooie momenten die er ook zijn. De gemeente probeert goed te 

luisteren. Er is een klein budget en draagvlak in de gemeente; dat helpt om het 

vlot van de grond te krijgen. Er is een groot scala aan activiteiten; van een goed 

lopend Alzheimercafé tot het benaderen van sportclubs om leden met dementie 

binnenboord te houden. Er is een laagdrempelige Huiskamerinloop en met een 

groepje mannen, dat niet aan zijn trekken kwam in de dagopvang, is een cultureel 

aanbod met klassieke muziek en museumbezoek opgezet. 

 

Hans van Zonneveld uit Heumen is actief in een burgerinitiatief. Omdat de eerste pogingen om het thema dementie-

vriendelijk op een gezamenlijke agenda te krijgen vastliepen, kwam het idee om eerst iets concreets te doen. Mensen 

bleken een grote behoefte te hebben aan informatie: waar houdt vergeetachtig zijn op en begint dementie? Daarom is 

er een Alzheimercafé georganiseerd voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Het liep storm 

met 160 bezoekers. Vrijwilligers om alles te organiseren zijn via de lokale krant geworven. Nu de energie er is, is het 

enthousiasme voor het thema dementievriendelijk ook gekomen. De noemer wordt ‘Aandachtige samenleving’. Dat is 

voor veel meer mensen nodig en het biedt een handvat om ook de platforms Eenzaamheid en Armoede te betrekken. 

Het moeilijkste is om te achterhalen wat mensen echt willen en nodig hebben. Maar eerst iets concreets aanpakken en 

een succes binnenslepen, bleek de succesfactor te zijn! 

 

Een heel ander soort project is de Technologie Trolley uit Rheden, waarover Wouter Groot Koerkamp vertelt. Daarmee 

stelt de gemeente mensen met dementie in staat om technologische oplossingen in te zetten. Er is veel aandacht voor 

het gebruik van de hulpmiddelen, door de inzet van een ergotherapeut en de methodiek van Foutloos leren om hulp-

middelen goed te leren gebruiken. Het vergroot de autonomie van mensen en geeft de mantelzorger gemoedsrust.  

Het project wordt nu ook gestart in Doesburg, Arnhem en Overbetuwe. Zie verder Leidraad langer zelfstandig wonen. 

 

 

Gesprekstafel 2 door Elise Roelofse, 

met Anja Enserink en Marlies van Tongeren 

Anja Enserink van Alzheimer Nederland, regio Oost Gelderland, is actief in de ge-

meente Aalten. Daar is de werkgroep Dementievriendelijk Aalten in het leven ge-

roepen, omdat het aantal mensen met dementie fors groeit. De werkgroep houdt 

zich onder andere bezig met training en voorlichting, bijvoorbeeld aan branche-

verenigingen en de gemeenschap. De wens is om in 2018 scholen te betrekken bij 

dementie en dan met name het voortgezet onderwijs. Voorlichting is erg belang-

rijk om de bewustwording te vergroten. Op de gemeentepagina van de plaatse-

lijke krant wordt elke maand iets over dementie vermeld. Een bijzondere voor-

lichtingsactiviteit is de film ‘Alles voor Sophie’, over een vrouw met dementie en 

haar echtgenoot en mantelzorger. 

https://leidraadlangerzelfstandigwonen.nl/projecten/bewust-wonen-met-dementie-in-beuningen/
https://leidraadlangerzelfstandigwonen.nl/projecten/technologie-trolley/


 

Hun verhaal biedt kijkers steun bij hun eigen ervaringen met het verlenen van mantelzorg.  

De man van Sophie geeft lezingen. Tijdens de lezing vertelt hij hoe hij het ondergaat om mantelzorger te zijn. Dan 

wordt ook de film vertoond. Ten slotte kent Aalten een drukbezocht Alzheimercafé.  

 

Marlies van Tongeren van het Geheugensteunpunt Apeldoorn vertelt dat mensen hier twee dagen per week terecht-

kunnen met vragen over vergeetachtigheid. Tevens is er maandelijks een Alzheimercafé. De gemeente Apeldoorn geeft 

subsidie voor het ontlasten van mantelzorgers. Lotgenotencontact is niet alleen fijn voor mantelzorgers, ook mensen 

met dementie hebben vaak behoefte om mensen te ontmoeten met hetzelfde ziektebeeld en ‘aan een half woord ge-

noeg hebben’. 

 

Er ontstaat discussie of er nu voor elke groep (mensen met dementie, NAH, autisme) aparte activiteiten georganiseerd 

moeten worden, of dat acties voor een mensvriendelijke leefomgeving voor allen volstaan. Het is goed mogelijk om aan 

te vullen op faciliteiten die er al zijn, zodat de openbare ruimte prettig en toegankelijk is voor allen. Als voorbeeld 

wordt een speeltuin in Doetinchem genoemd, die door de buurt beheerd wordt en zowel speeltoestellen heeft voor 

kinderen, als speciale toestellen voor mensen met dementie. Dit zorgt voor een goede verbinding tussen jong en oud. 

Of de bestaande beweegclub, die tijdens het rondje bewegen ook langs de instelling met dagbesteding loopt en vraagt 

of er nog mensen zijn die mee willen. 

 

  

Gesprekstafel 3 door Dorry Stuij van DAZ, 

 over DemenTalent 

DAZ is een kenniscentrum voor vernieuwing binnen de ouderenzorg en richt zich 

vooral op dementie. DAZ 'bewaakt' het concept van DemenTalent en coördineert 

en faciliteert de landelijke uitrol van projecten. DemenTalent nodigt mensen met 

beginnende dementie uit om als vrijwilliger aan het werk te gaan. Vertrekpunt: ga 

uit van de kracht van mensen en van wat ze wél kunnen in plaats van wat er alle-

maal niet meer kan.  

Het is veel beter als mensen actief blijven en hen niet van alles uit handen wordt genomen. Kijk hoe zij hun talenten 

kunnen benutten. Vrijwilligerswerk geeft mensen voldoening en het geeft betekenis aan hun dagelijks leven. Mensen 

krijgen waardering, onderhouden contacten en blijven bijdragen aan de samenleving.  

Een voorbeeld: in een project in Apeldoorn/Radio Kootwijk hebben vrijwilligers (mensen met dementie met lichte bege-

leiding) een verantwoordelijkheid voor onderhoud van het heidegebied en onderhoudswerk zoals timmerwerkzaamhe-

den, schoonmaken en schilderen van de loodsen op het terrein. Andere voorbeelden: voorlezen op school, onderhoud 

bij de tennisclubs en voetbalverenigingen, onderhoud bij Staatsbosbeheer, voetbaltrainer bij de F-jes. Daarnaast geeft 

DAZ scholing aan verenigingen hoe ze hun leden binnenboord kunnen houden. 

Interessant voor wie zich verder wil verdiepen: Lerend vermogen bij dementie – Eric Scherder, 

zie http://www.samendementievriendelijk.nl/lerend-vermogen-bij-dementie 

Publicatie over sociale benadering dementie – Anne -Mei The: Niet de ziekte centraal, maar het leven.  

 

 Katalyserende acties 

Elke groep heeft als terugkoppeling twee acties opgeschreven die het proces ver-

snellen. Tafel 1 vindt:  

• Breed voorlichten, met herkenbaarheid en herhaling.  

• Verbinden & samenwerken, gemeente, organisaties en bewoners. 

Tafel 2 noteert: 

• Professionals geven rugdekking aan bewonersinitiatieven en vice versa 

• Doe eerst iets concreets! 

Tafel 3 houdt het kort en krachtig: Lid blijven en Gaan doen! 

 

 

 

 

 

Onafhankelijk van elkaar benadrukken gesprekstafel 1 en 2 het belang van: 

• Wisselwerking tussen partijen, bijvoorbeeld een werkgroep of bewonersiniti-

atief en de gemeente. 

• Draagvlak bij gemeente, wethouder en raad; als dat ook budget oplevert, 

helpt dat enorm om een en ander van de grond te krijgen. 

http://www.samendementievriendelijk.nl/lerend-vermogen-bij-dementie


 

  

 

Vasthouden 

Met welke energie gaan deelnemers straks naar huis? En wat heb je nodig om dat 

gevoel ook vast te houden? Enthousiast te blijven en er zin in te houden? Deelne-

mers vinden een mooi handgemaakt doosje onder hun stoel en schrijven de ant-

woorden voor zichzelf op. Over een poosje maken ze het doosje open om zichzelf 

aan hun voornemen te herinneren. 

 

Lekker informeel 

Tot slot geven mensen met een smiley aan hoe ze de bijeenkomst beoordelen. 

Aan alle glimlachjes te zien is het oordeel positief. Inspirerend. Met een kritisch 

nootje hier en daar. Sommige mensen hebben liever een rechttoe rechtaan pro-

gramma zonder creatieve onderbrekingen. 

 

Tijdens de mooie en lekkere lunch is er alle ruimte om nieuwe contacten te leg-

gen en bij te praten met bekenden. 

 

Voor meer informatie over onze activiteiten voor een dementievriendelijke leefomgeving: 

Elise Roelofse: e.roelofse@spectrumelan.nl 

(06) 24 91 59 08 
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