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Kennismaking en 
opwarming

1. Wie ben je en waar kom je vandaan?

2. Hoe lang ben je al betrokken bij de   

dementievriendelijke beweging?

3. Waar krijg je energie van?

4. Waar droom je nog van? 



Stel: je voelt al een tijdje 
dat er iets niet pluis is…

Diagnose dementie: 

➔ Wat heb jij nodig? 

➔ Hoe wil je benaderd worden?

➔ Waar zou jij op botsen? 



Inhoudstafel

• Werken vanuit een ‘bedoeling’

• Van etiket naar attitude

• Hoe krijg ik mensen mee?

• De rol van een lokaal bestuur

1) Een DVG: de puntjes op de ’i’

• Van uitdaging naar oplossing: social design

2) Waar loop jij tegenaan? 

• Terugblikken en vooruitblikken

3) Hoe moet het nu verder? 



Een DVG: de puntjes op de ‘i’

▪ Verwachte toename aantal personen met dementie:

- In Vlaamse gemeenten 

- In Noord-Brabantse gemeenten 

▪ 70-80% woont thuis! (en wil daar blijven wonen)

▪ Gaat om mensen met dromen en wensen

https://www.dementie.be/nieuwe-cijfers-dementie-per-gemeente/
https://www.dementievriendelijk.nl/hoe-kunnen-wij-je-helpen/factsheets


Een DVG: de puntjes op de ‘i’

‘ We spenderen heel veel tijd aan het ontwerpen van dingen, maar

staan niet lang genoeg stil bij zij die het ontwerp gaan gebruiken.’

(Dr. Prabhjot Singh). 

▪ Vertrekt vanuit de ‘waarom’ vraag

▪ Geen statisch label

▪ Dynamisch partnerschap 



Werken vanuit een bedoeling 

Verbondenheid

Betekenisvolheid

Zelfwaardegevoel 

Uit eigen kracht handelen en regie houden

Hoop, optimisme en vertrouwen

Zich thuis voelen

Geldt voor iedereen, maar is voor iedereen anders. 

(Van Audenhove, 2015)



Werken vanuit een bedoeling (Buiting & Hart, 2011)



Als de pijl in de verkeerde richting staat (Hart & Buiting, 2011)



Zet de pijl in de 
juiste richting!

➔ Geen pleidooi voor anarchie 

➔ Zelf terug aan stuur zitten

➔ Laat personen met dementie en mantelzorgers mee de 
richting bepalen!  



De 10 doelstellingen van dementievriendelijk:
Van etiket naar attitude 

Weg met het 
taboe!

Inzicht biedt 
uitzicht

Mensen met 
dementie 
tellen mee

Samen
Voor jong en 

oud

Warme zorg
Burgers zoals 

u en ik 
Iedereen 
welkom 

Veilig thuis 
Gemeente-

breed



Op weg naar een DVG 

Urgentie en ambitie Verbinding en beweging Kennisdeling en innovatieLokale energie en structuur





Hoe krijg ik mensen mee? 



Hoe krijg ik mensen mee?

Werken vanuit de systeemwereld

Weinig inspraak

Vooral uitvoerend

Weinig betrokken

Passief

Wantrouwig

Gedemotiveerd

Hoog verloop

Oplossend vermogen dooft uit

Werken vanuit een bedoeling

Gehoord worden

Co-creatief en ondernemend

Betrokken: samen op weg

Alert en aanwezig

Vertrouwen en verantwoordelijkheid

Intrinsieke motivatie

Energie

Eigenaarschap en medeverantwoordelijkheid

https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY


Leiderschap

“Om een goede leider te kunnen zijn, moet je eerst mens 
worden.” (Confucius)

▪ Cruciale succesfactoren voor verandering

▪ Leiderschap is… 

➔… samen gaan voor hetzelfde doel

➔ … samen dansen?

➔ Het belang van volgers! 

➔ Zelf beginnen dansen

https://www.youtube.com/watch?time_continue=151&v=GPeeZ6viNgY
https://www.youtube.com/watch?v=hO8MwBZl-Vc


De rol van een lokaal bestuur

DVG hoog op de lokale agenda

Werken vanuit visie

Uitpakken met sterke projecten



Dementievriendelijke gemeenten 
hoog op de lokale agenda

Neem burgers mee in jouw verhaal

Onbekend is onbemind

Voelen dat het menens is



Dementievriendelijke gemeenten 
hoog op de lokale agenda

Neem collega’s mee in jouw verhaal

Geen partijkleur

Gemeentebreed werken als troef

Niet meer, maar beter



Werken vanuit visie

Hoe geef ik richting?

Weet voor wie je het doet

Sterk partnerschap en duidelijke visie

Verandering vraagt tijd



Uitpakken met sterke projecten

(Pro)actief inspelen op noden

Wakker de urgentie aan

Weet goed waarom je dingen doet

Breng de impact in kaart



De rol van een
lokaal bestuur

Resultaatgericht

Waarde-gericht

Van overheid 

naar samenleving
Van samenleving

naar overheid



De rol van een
lokaal bestuur

Overheidssturing

Beleidsparticipatie

Co-creatie

Overheidsparticipatie

Zelfbeheer



Waar loop jij op vast?
Of anders gezegd: wat zie jij 

als uitdaging?

We hebben geen middelen.We hebben geen middelen.

Het ligt zo snel weer op zijn
gat. 
Het ligt zo snel weer op zijn
gat. 

Er komt bijna niemand op onze
activiteiten af. 
Er komt bijna niemand op onze
activiteiten af. 

De samenwerking tussen de 
partners loopt stroef. 
De samenwerking tussen de 
partners loopt stroef. 

Onze gemeente is niet mee.Onze gemeente is niet mee.

We hebben geen vrijwilligers.We hebben geen vrijwilligers.

…..…..



Aan de slag: de 
incidentenmethode



Van uitdaging naar oplossing: social design



Gouden tips

Durf leren van anderen, er bestaat al zoveel

Als middelgroot bestuur is het oké om middelgrote ambities te hebben

Fail forward

Doe het niet alleen 

Communiceer open en er zal vertrouwen ontstaan



Gouden tips

Zorg voor een kartrekker; zorg dat de beweging doorgaat

Wissel kennis uit met andere gemeenten (kennisdelen en kennis ophalen)

Zorg voor een werkbare structuur

Kijk waar energie zit en sluit aan bij wat er al gebeurt

Zorg voor goed communicatie; regelmatig communiceren (trekt ook nieuwe mensen 

aan)

Zorg voor eigenaarschap



Gouden tips

Wissel kennis uit met andere gemeenten (kennisdelen en kennis ophalen); ook om 

nieuwe ideeën op te doen

Zoek regelmatig nieuwe partners (groot maken van de beweging en zorg voor 

verbreding naar andere/ nieuwe onderwerpen)

Ambassadeurs

Impactmonitoring brengt opbrengsten in beeld voor jezelf, de gemeente en voor een 

breed publiek



Hoe moet 
het nu 

verder? 

➢ Doe-boek dementievriendelijke gemeenten

➢ Impact in beeld brengen met een impactmeting 

➢ Kennis opdoen via websites:

➢ www.dementievriendelijk.nl

➢ De kennisbank

➢ https://www.dementie.be/

https://www.vvsg.be/Zorg%20en%20welzijn/Leeftijds-%20en%20dementievriendelijke%20gemeenten/Oproep%20tot%20actie%20DVG%20doe-boek.pdf
https://www.dementievriendelijk.nl/hoe-kunnen-wij-je-helpen/monitoring-van-maatschappelijke-impact
http://www.dementievriendelijk.nl/
https://www.dementievriendelijk.nl/hoe-kunnen-wij-je-helpen/kennisbank-2018
https://www.dementie.be/


Terugblikken en 
vooruitblikken



Bedankt voor 
jullie aandacht!

Wies Arts

wies.arts@wijzijnzet.nl

0031 (0)6 3003 7708

Iris De Mol

iris.demol@vvsg.be

0032 (0)493 99 64 15
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