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1. INLEIDING
In 2014 is in Best het Platform Dementie Best opgezet. Dit is een samenwerkingsverband van
organisaties die op de een of andere manier betrokken zijn bij mensen met dementie en hun
naasten. Het platform is een samenwerkingsverband van de volgende deelnemers: LEVgroep,
gemeente Best, Archipel Zorggroep, Zuidzorg, Seniorenraad, KBO, PVGE, Alzheimer Brabant
Zuidoost, Samendementievriendelijk.nl en ervaringsdeskundigen.
Het Platform Dementie Best zet zich sinds 2014 in voor een dementievriendelijk Best.
De doelstelling: bevorderen dat Best een dementievriendelijke gemeenschap is en blijft door:
1. Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren
in hun eigen buurt/wijk in de gemeente Best, ook bij het voortschrijden van dementie.
2. Te bevorderen dat burgers, informele zorg, verenigingen, professionals en publieke en
private dienstverleners deskundig zijn in het signaleren van dementie en het omgaan met
dementie.
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2. WERKWIJZE EN STRUCTUUR
2.1. Platform Dementie Best
Het Platform Dementie is een informeel samenwerkingsverband dat praktijken, ontwikkelingen en
(toekomstige) knelpunten op het gebied van bewustwording, kennis, beleid/uitvoering en wet- en
regelgeving rondom het thema dementie signaleert, afspraken maakt over hoe deze worden
opgepakt en hierover met alle partijen communiceert. Het Platform Dementie Best bestaat uit
vertegenwoordigers van organisaties die direct of indirect te maken hebben met het onderwerp
dementie of zijn belangenbehartigers van de doelgroep. In het Platform vindt de besluitvorming
plaats, over punten die door de stuurgroep worden voorbereid en geagendeerd. Het Platform
Dementie komt 4 keer per jaar samen.
2.2. Stuurgroep Platform Dementie Best
De stuurgroep bestaat uit een select aantal vertegenwoordigers van de betrokken organisaties van
het ‘Platform Dementie Best’. De stuurgroep geeft richting aan het opstellen en uitvoeren van het
actieplan en stemt de verschillende werkgroepen en taken op elkaar af. De leden van de
stuurgroep zijn trekkers van de werkgroepen. De stuurgroep bereidt de vergaderingen van het
Platform Dementie Best voor en agendeert punten waarbij besluitvorming van het platform nodig
is. De stuurgroep komt minstens 4 keer per jaar samen. Als hiertoe aanleiding is wordt een extra
vergadering ingelast.
2.3. Werkgroepen Platform Dementie Best
Een werkgroep werkt gezamenlijk aan de invulling van de speerpunt door acties op te stellen en
uit te voeren. Elke werkgroep heeft een trekker vanuit de stuurgroep. Deze personen worden in
hun trekkersrol bijgestaan door iemand vanuit de andere aangesloten organisaties. Alle
organisaties die deelnemen aan het Platform worden ook geacht een bijdrage te leveren aan de
werkgroepen. Deelnemers binnen de werkgroepen worden gevraagd op basis van hun
competenties en vaardigheden. Leden die in werkgroepen plaatsnemen worden geacht om ook
een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de uitvoering van de diverse deelplannen.
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3. SPEERPUNTEN
3.1.

Informatie en bewustwording
Het platform zorgt ervoor dat er voldoende informatie beschikbaar is over dementie en het
aanwezige aanbod ondersteuning en zorg, en dat mensen deze informatie ook weten te
vinden. Dat de gemeenschap zich bewust wordt van de impact van dementie. Dat zij
signalen leren herkennen en weten op welke manier zij het beste kunnen handelen. Het
gaat hierbij niet alleen om professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook om
inwoners die (nog) niet in hun directe omgeving bekend zijn met dementie, verenigingen
en ondernemers e.d.

3.2.

Zelfredzaamheid en participatie
Het platform wil de nadruk leggen op wat mensen met dementie nog wél kunnen. Daarom
creëert het platform voor hen mogelijkheden om mee te (blijven) doen op basis van hun
talenten en behoeften. Daarmee kunnen mensen zo lang mogelijk waardevol aan de
gemeenschap deelnemen.

3.3.

Ondersteuning mantelzorgers en betrokkenen
Het platform zorgt ervoor dat mantelzorgers van mensen met dementie passende
ondersteuning krijgen, specifiek afgestemd op hun behoeften. Die behoeften bestaan over
het algemeen uit het opdoen van kennis en informatie, het hebben van lotgenotencontact
en het daadwerkelijk ontlasten door ontnemen van zorg.
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4. PROGRAMMA
4.1.

Informatie en bewustwording

o Trainingen ‘samendementievriendelijk.nl’:
Doel is om zoveel mogelijk inwoners van Best kennis te laten opdoen rondom het
onderwerp dementie. Dit gebeurt door:
- Het aanbieden van trainingen aan ondernemers, stichtingen, verenigingen, waardoor er
nog meer signalering en bewustwording is in Best
- Het verder ontwikkelen van trainingen met lokale structuur Best
o Samenwerking voortgezet onderwijs
Hierbij richt het platform zich vooral op de middelbare scholen omdat bij de
leeftijdscategorie van 14-16 jarigen de kans het grootst is dat ze in aanraking komen met
het onderwerp. (bijbaantjes; opa/oma’s). Dat gebeurt door:
- Het aanbieden van bewustwordingsactiviteiten op scholen via voorstellingen
- Het structureel opnemen van het onderwerp dementie in curriculum van Kempenhorst
en Heerbeeck College
o

Informatievoorziening
Het inzetten van bestaande en nieuwe informatievoorzieningen om het onderwerp onder
de aandacht te houden/brengen. Dat gebeurt door:
- Informatie(materiaal)
- Bijhouden website Bestwijzer
- Flyer dementie voor inwoners, ondernemers, verenigingen
- Informatie en praktische tips op informatieschermen

o Loketfunctie Sociaal Domein
Doel is deskundigheidsbevordering van medewerkers in de toegang/basis Sociaal Domein.
Dat gebeurt door:
- Trainingen receptie Bestwijzer/KCC 1e en 2e lijn
- Scholing wmo-klantmanagers A en partijen uit de sociale basis
4.2.

Zelfredzaamheid en participatie

o Borgen Vietalent
Deze activiteit minder kwetsbaar maken en zorgen dat deze structureel kan blijven
plaatsvinden. Dat gebeurt door:
- Plaatsing stagiaires
- Extra vrijwilligers
o

Expositie
Doel is een permanente ruimte te vinden waardoor er continu aandacht is voor het
onderwerp en dat wat mensen nog wel kunnen. Dat gebeurt door:
- Exposeren van verkoopbare producten
- Podium voor hetgeen mensen met o.a. dementie nog wél kunnen

o Switch2Move en Memories
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Aanvragen van structurele subsidie en het werven van voldoende vrijwilligers om deze
activiteiten duurzaam te borgen. Dat gebeurt door:
- Borgen en continueren workshop t.b.v. bewegen middels Switch2Move methode
- Borgen en continueren zangkoor

4.3

Ondersteuning mantelzorgers
o

Goede informatievoorziening
Voldoende informatie voor mantelzorgers biedt extra ondersteuningsmogelijkheden. Dit
gebeurt door:
- Het verzorgen van een nieuwsbrief gericht op mantelzorgers (6x per jaar)

o

Inloopactiviteit voor mantelzorgers
Uitwisseling en lotgenotencontact heeft een positief effect op de draaglast van
mantelzorgers. Bovenstaande willen wij ondersteunen en stimuleren. Dit gebeurt door:
- Het uitbouwen en borgen van een inloopactiviteit

o

Kennis vergroten m.b.t. omgaan met dementie voor mantelzorgers
Dit doen we door:
- Het aanbieden van een training voor mantelzorgers

o

Waardering mantelzorgers
Naast het bestaande mantelzorgcompliment willen we extra mogelijkheden bieden
(waardering geven) aan mantelzorgers.
Dit gebeurt door:
- Workshops, trainingen en activiteiten aan te bieden waaraan mantelzorgers kunnen
deelnemen. Hiervoor wordt een jaarkalender gemaakt met de verschillende
mogelijkheden voor mantelzorgers.
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5. COMMUNICATIE
5.1. Organisatie van de communicatie
De eindverantwoordelijkheid voor communicatie en PR van het Platform Dementie Best ligt bij de
stuurgroep. De persoon verantwoordelijk voor communicatie en PR levert de inhoudelijke
documenten aan voor onder andere de overkoepelende activiteiten van het platform en vraagt
andere werkgroepen aandacht te hebben voor communicatie en het hanteren van de
communicatie-uitgangspunten. Hierbij hoort ook het bewaken van de onderlinge afstemming van
(communicatie)-activiteiten. Tot slot beheert deze persoon een aantal communicatiekanalen zoals
een webpagina op de website www.levbest.nl en een account /groep op www.pleinbest.nl.
Voor communicatie en PR wordt in 2020 een vrijwilliger gezocht aan de hand van onderstaande
vacature:
 Vier keer per jaar aansluiten vergaderingen stuurgroep Platform Dementie Best
 Vier keer per jaar aansluiten vergaderingen Platform Dementie Best
 Bijhouden accounts pleinbest.nl en webpagina platform dementie (levbest.nl)
 Opzetten en bijhouden facebook account
 Opzetten activiteitenkalender (via webpagina)
 Bewaken en aanjagen uitgangspunten van de communicatie uitgangspunten
5.2.

Uitgangspunten
 Informatie over het Platform Dementie Best en haar activiteiten is voor iedereen
toegankelijk.
 Informatie is tijdig, begrijpelijk en volledig.
 Eén van elke drie inwoners krijgt te maken met dementie in zijn directe omgeving. Het is
belangrijk dat inwoners zich aangesproken voelen. Door verhalen te vertellen waarin
mensen zich herkennen, die dichtbij staan, zetten we in op bewustwording. Mensen staan
centraal.
 ‘Dé inwoner’ bestaat niet. Het toepassen van maatwerk om doelgroepen te bereiken is
belangrijk. Zowel maatwerk inhoudelijk als in de keuze van communicatiekanalen,
toonzetting enzovoorts.
 Vanuit het platform en haar partners worden veel activiteiten en projecten georganiseerd.
Alle uitingen zijn herkenbaar door gebruik van het logo ‘Best Dementievriendelijk’.
 De partners spreken met één mond. Individuele organisatiebelangen zijn ondergeschikt.
 Communicatie-uitingen zijn naast herkenbaar ook beeldend, boeiend en bondig. Hierbij
hoort ook helder taalgebruik.
 Het bereiken van mijlpalen en successen grijpen we aan om dementie onder de aandacht
te brengen en partners (blijvend) te enthousiasmeren.
 We maken gebruik van landelijk beschikbaar campagnemateriaal.

5.3.

Kernboodschap

5.3.1. Over het Platform Dementie Best
Als we ons bewust worden van de eerste verschijnselen van dementie, dan kunnen we hier beter
op inspelen. Dit draagt eraan bij dat mensen zo lang mogelijk in hun normale leefomgeving
kunnen blijven meedoen. Bijvoorbeeld bij de club of vereniging waar ze actief zijn. Daarnaast is
het belangrijk dat we mantelzorgers op een goede manier ondersteunen. Verschillende
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maatschappelijke organisaties in Best vormen het samenwerkingsverband ‘Platform Dementie
Best’. Het platform werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap. Speerpunten zijn:
informatievoorziening, mantelzorgondersteuning, bewustwording en participatie. In verschillende
werkgroepen wordt gewerkt aan de uitvoering van de activiteiten zoals in het programma
opgenomen.
5.3.2.
Over dementie in jouw omgeving
Steeds meer mensen moeten leren leven met dementie, ook in Best. Maar liefst één op de vijf
mensen krijgt een vorm van dementie. Dementie overkomt niet alleen de persoon met dementie
zelf, het betekent ook een ingrijpende verandering voor de (directe) omgeving. Hoe fijn zou het
dan zijn als je mensen om je heen hebt die snappen wat er aan de hand is. Als je vriendinnen je
niet vergeten en je buren je blijven uitnodigen op de koffie. Hoe heerlijk zou het zijn als je toch
nog mee kan blijven doen bij jouw sportclub en de bakker op de hoek niet boos wordt als je wat
langer moet nadenken over je bestelling. En hoe mooi zou het zijn als er oog is voor mantelzorgers
van mensen met dementie en hoe zij kunnen worden ondersteund. Kortom: dat Best een
dementievriendelijke gemeenschap is. Dat is waar we als Platform Dementie aan willen bijdragen.
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6. DEELWERKPLANNEN

Programma 2020 –
Mantelzorgondersteuning en
Participatie/ Zelfredzaamheid
ALGEMENE INFO
Contactpersoon

Leden

Bijeenkomsten
Doel

Lopende activiteiten

Deelproject 1
Betrokkenen
Acties

Planning
Financiering
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Lenie Brummans (Zuidzorg)
Mail:l.brummans@zuidzorg.nl
Telefoonnummer: 06 46145723 en
Lisette van Druenen (Archipel)
Mail: lisette.van.Druenen@archipelzorggroep.nl
Telefoonnummer: 06 12743668
Carla van Heugten (LEVgroep)
Tonny van den Hurk (Seniorenraad)
Richard Bekkers (LEVgroep)
Jan Peerlings (Seniorenraad)
Jos Ruttenberg (Ervaringsdeskundige)
Eens per twee maanden
De werkgroep wil ervoor zorgen dat mantelzorgers van mensen
met dementie passende ondersteuning krijgen, specifiek afgestemd
op hun behoeften. Die behoeften bestaan over het algemeen uit
het opdoen van kennis en informatie, het hebben van
lotgenotencontact en het daadwerken ontlasten door ontnemen van
zorg. Daarnaast wil de werkgroep de nadruk leggen op wat mensen
met dementie nog wél kunnen. Daarom creëert de werkgroep voor
hen mogelijkheden om mee te (blijven) doen op basis van talenten
en behoeften, zodat mensen zo lang mogelijk waardevol aan de
gemeenschap kunnen blijven deelnemen.
- Maandelijkse nieuwsbrief
- Huiskamer inloop Kadans
- Uitreiking mantelzorgcompliment
- Workshop omgang met dementie voor mantelzorgers en
vrijwilligers
- Vietalent
- Huiskamer Kadans
- Switch2Move
- Memories

Digitale nieuwsbrief
Richard Bekkers
Jan Peerlings
- Aanleveren van relevante copy
- Twee maandelijks uitsturen van de digitale nieuwsbrief
- Aanmelden via de website van LEVgroep
Eens per twee maanden
Subsidie LEVgroep gemeente Best

Deelproject 2
Betrokkenen
Acties

Planning
Financiering
Deelproject 3
Betrokkenen
Acties
Planning
Financiering

Deelproject 4a
Betrokkenen
Acties

Planning
Financiering

Deelproject 4b

Betrokkenen

Acties

Planning
Financiering

Deelproject 5

Betrokkenen
Acties
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Buurtkamer inloop Kadans
Richard Bekkers
Wisselende hulpverleners
- Aanwezig zijn als aanspreekpunt in de Kadans voor vragen
van mantelzorgers, elkaar ontmoeten en uitwisselen
ervaringen, luisterend oor.
- Bij behoefte organiseren van een themagesprek
Eerste maandag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur.
Subsidie LEVgroep gemeente Best
Workshop omgang met dementie door Ervarea
Lenie Brummans
Richard Bekkers
Aanbieden voor mantelzorgers en vrijwilligers
Voorjaar 2020
Subsidie LEVgroep gemeente Best

Borgen van Vietalent
Lisette van Druenen
Piet Schrijver
werving vrijwilligers
-financiële consequenties met gemeente blijven afstemmen
-onderzoek naar mogelijkheden plaatsing SMD stagiaires niveau 4
(in samenwerking met Summa college)
Doorlopend
Subsidie Campus Vitaal Gemeente Best

Onderzoek naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk van
mensen met (beginnende) dementie bij bibliotheek
(uitbreiding Vietalent)
Lisette van Druenen
Lenie Brummans
Richard Bekkers
Marion Rombouts ( Cultuurspoor)
- Onderzoek mogelijkheden Cultuurspoor; wat zijn
randvoorwaarden
- Zoeken naar vrijwilligers die maatjes willen worden
- Contact o.a. ZTBers voor geïnteresseerde mensen met
dementie
Tweede helft 2020
NTB

Extra expositieruimten zoeken (tijdelijk/permanent) t.b.v.
alle mogelijkheden die mensen met dementie wél hebben
(bijv. producten Vietalent, Archipel of mensen die
deelnemen aan verenigingen)
Lisette van Druenen
- Verzamelen producten
- PR

Planning
Financiering

- Inzetten fotomateriaal
Doorlopend 2020
NTB

Deelproject 6a
Betrokkenen

Borgen voortgang Switch2Move
Lisette van Druenen

Acties

- Financiële middelen borgen d.m.v. aanvraag subsidie
- Subsidie aanvraag middels Campus Vitaal
- Extra vrijwilligers zoeken t.b.v. ondersteuning dansdocent
- PR cyclisch
Doorlopend 2020
Subsidie Campus Vitaal Gemeente Best en eigen bijdrage
deelnemers
Opzetten en borgen koor Memories
Lenie Brummans
Lisette van Druenen
- Financiële middelen borgen d.m.v. aanvraag subsidie
- Subsidie aanvraag middels Campus Vitaal
- Extra vrijwilligers werven t.b.v. ondersteuning deelnemers
- PR cyclisch
- Onderzoek mogelijkheden optreden van het koor (bijv.
Alzheimer Café B.O.S.)
Eerste helft 2020
Subsidie Campus Vitaal Gemeente Best

Planning
Financiering
Deelproject 6b
Betrokkenen
Acties

Planning
Financiering

Programma 2020 – Werkgroep
Informatie en bewustwording
ALGEMENE INFO
Contactpersoon

Leden

Bijeenkomsten
Doel
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Ronald van Litsenburg (LEVgroep)
Mail: ronald.vanlitsenburg@levgroep.nl
Telefoonnummer: 06 10945383
Anne van de Ven (Gemeente Wmo-beleid)
Henk van den Heuvel (samendementievriendelijk.nl)
Marty van der Staak (Kempenhorst College)
Frans den Dekker (Seniorenraad)
Monique Frijters (Gemeente Wmo-uitvoering)
Lianne Verstraeten (Gemeentecommunicatie)
Eens per twee maanden
De werkgroep zorgt ervoor dat er voldoende informatie
beschikbaar is over dementie en het aanwezige aanbod
ondersteuning en zorg, en dat mensen deze informatie ook weten
te vinden. Dat de gemeenschap zich bewust wordt van de impact
van dementie. Dat zij signaleren leren herkennen en weten op
welke manier zij het beste kunnen handelen. Het gaat hierbij niet
alleen om professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook
om inwoners die (nog) niet in hun directe omgeving bekend zijn
met dementie, verenigingen en ondernemers e.d.

Lopende activiteiten

-

Deelproject 1
Betrokkenen
Acties

Planning
Financiering

Deelproject 2
Betrokkenen

Acties

Planning
Financiering

Deelproject 3
Betrokkenen

Acties
Planning
Financiering

Deelproject 4
Betrokkenen
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Wegwijzer mantelzorgondersteuning LEVgroep
Flyers dementie Bestwijzer voor inwoners en
(sport)verenigingen, winkeliers en ondernemers
Trainingen Samen Dementievriendelijk
Themabijeenkomsten Seniorenraad/PVGE/KBO
Seniorenbezoeken LEVgroep
Training signaleren LEVgroep
Infopunt LEVgroep
Alzheimer Café B.O.S.
Bewustwordingsactiviteiten dementie Lions
Activiteiten scholen:
 Project beeldend vormen KHC Onderdeel van HBC en KHC
week
 Voorstellingen en nabesprekingen vakgroep Zorg en
Welzijn
 Maatschappelijke stages implementeren

Deskundigheidsbevordering toegang/basis sociaal domein
Anne van de Ven
Piet Schrijver
Training van:
- Receptiemedewerkers Bestwijzer/KCC eerste lijn
- Wmo-klantmanagers
- Medewerkers basis
Doorlopend
- Trainingsbudget deskundigheidsbevordering medewerkers
gemeente
- Trainingsbudget partijen sociale basis
Informatie(materiaal)
Ronald van Litsenburg
Anne van de Ven
Lianne Verstraeten
- Verspreiden bestaand informatiemateriaal vanuit
LEVBest/gemeente, maar ook organisaties Platform Dementie
- Jaarlijks check actualiteit folder/website en
evalueren/monitoren gebruik
- Indien nodig vernieuwen bestaand
informatiemateriaal/ontwikkelen nieuw informatiemateriaal
Doorlopend
Voor productie nieuw of aanpassing bestaand informatiemateriaal is
er budget vanuit communicatie gemeente/Bestwijzer.
Alzheimer Café B.O.S.
Henk van den Heuvel
Lenie Brummans
Jan Verbeek
- Blijven monitoren wat er lokaal/vanuit Best nodig is en
ondersteunen daar waar nodig.
Elke 4e woensdag van de maand
Subsidie Alzheimer Café B.O.S. gemeente Best, Oirschot en Son
en Breugel
Trainingen Samendementievriendelijk
Henk van den Heuvel

Acties

Planning
Financiering
Deelproject 5
Betrokkenen
Acties

Planning
Financiering
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Ronald van Litsenburg
- Trainingen borgen en algemeen bekend houden voor heel
Best
- Trainingen verder uitzetten richting sportclubs en andere
verenigingen om fijnmazig netwerk op te zetten richting
bewustwording en signalering.
• Welke clubs komen hier zeker voor in aanmerking
• Keuze is eerst sportclubs met groot ledenaantal en ook
oudere beoefenaars
(Wilhelminaboys; Best Vooruit; HCB; Clubs vanuit KBO en
PVGE; andere seniorenclubs
• Uitvoering zoveel mogelijk bij Henk i.v.m. kennis lokale
veld
• Aanmelding altijd via dementievriendelijk.nl
• Trainingen kunnen ook structureel en individueel worden
aangeboden.
Eerste helft 2020
Samendementievriendelijk.nl (Stichting Alzheimer Nederland)
Borgen thema dementie in curriculum Kempenhorst en
Heerbeeck College
Marty van der Staak
Ronald van Litsenburg
In samenwerking met scholen borgen dat thema dementie in
schooljaar 2020/2021 en verder blijvend in het curriculum van
het Kempenhorst en Heerbeeck College op te nemen.
Dit kan op de volgende manieren:
- Dementie onderdeel van HBC week en KHC week
- Thema wordt vast onderdeel bij beeldende vorming.
Contactpersoon: Ingrid Sleddens
- Maatschappelijke stages specifiek gericht op zorg
inventariseren uitrollen en borgen
Contactpersoon: Jos van Haaren
Eerste helft 2020
Budget Kempenhorst en Heerbeeck College

