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Werkplan dementievriendelijke gemeente Eersel 2018 
Inleiding 
In februari 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel de intentieverklaring dementievriendelijke gemeente getekend. 
Doelstellingen die hierin zijn geformuleerd zijn: 
 
1. Bevorderen dat Eersel een dementievriendelijke gemeente wordt door: 
a. Te stimuleren dat mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen blijven participeren in de eigen buurt/wijk in de gemeente Eersel, ook bij het 

voortschrijden van de dementie; 
b.  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. 
2. De opgedane kennis en ervaringen van participanten van het DVG-netwerk via de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie, haar kanalen en de 
door deze georganiseerde kennisbijeenkomsten beschikbaar te stellen voor derden, die zich willen inzetten op het vergroten van de dementievriendelijkheid 
van de eigen gemeente/gemeenschap. 
 
Speerpunten: 

 Taboedoorbreking rondom dementie. 

 Het geven van een stem aan mensen met dementie. 

 Deskundigheidsbevordering (vroeg)signalering en in het omgaan met dementie (bejegening). 

 Ontmoetingen tussen mensen met dementie en hun mantelzorgers en overige burgers in eigen wijk of kern en leden van verengingen. 

 Actieve participatie in de samenleving.  

 Respijtmogelijkheden voor mantelzorgers 

 Vrijwillige inzet. 
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Werkplan dementievriendelijke gemeente 2018 
 

 Afgerond 

Doel Beoogd resultaat Activiteiten Trekker Wat?  Uitvoerings-

periode 

Uitgaven Aantal 

deelne-

mers/ 

resultaat 

Naar een 

andere 

beeldvorming 

Het doorbreken 

van het taboe over 

dementie  

Alzheimercafe 

 

GOW Thema-avonden voor 

mensen met alzheimer, 

mantelzorgers en 

verzorgenden in 

Eikenburg 

Maandelijks   

(10 x per jaar) 

Uitgaven 

maken geen 

onderdeel uit 

van deze 

begroting 

 

Culturele activiteit:  

Toneel of film 

 

 

 Toneelvoorstelling 

Rythoviuscollege in 

Muzenval    

10 april 2018 2.000  

Uitvoering project dementie op 

basisscholen gemeente Eersel 

 

 

 

GGD/bibliotheek 
en Joriszorg in 
combinatie met 
Art4you.  
 
 

Uitvoering project zoals 

in het projectplan 

omschreven.   

In 2018: 

uitvoering op 3 

scholen 

3.000 

 

 

 

 

Expositie in gemeentehuis – ik ben 

verlaten – in combinatie met materialen 

bibliotheek  

 
Gemeente/ 
bibliotheek 
 
 
 

 

Expositie foto’s in de hal 

van het gemeentehuis 

 

6 februari tot 1 

april 2018  

 

Nvt  

 

 

 

Verspreiden info 

 

P.r. materiaal/publicaties 

  

Redactie 
Welzijnwijzer 
 
 
 
gemeente 
 
 

Artikelenserie over 

thema’s dementie 

Gedurende het 

gehele jaar 
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Aandacht voor Wereld Alzheimerdag 

 

 

 

 

Werkgroep cultuur Activiteiten dag als 

aansluiting bij de Wereld 

Alzheimerdag.   

Suggesties: 

- Spreker 

- Toneel 

Bijvoorbeeld: 

Jan Hamman, 

Ervarea.    

Vrijdag 21 

september 2018   

2.500  

  Initiatieven plaatselijke 

organisaties/ondernemers  

 

 

 

Werkgroep 

ondernemers en 

GOW 

 

 

Maria van 

Engelen, Marijke 

Mares en Corrie 

Heesters 

In “het zonnetje” zetten 

van plaatselijke 

ondernemer die zich 

inzet voor de doelgroep – 

nog nader te bepalen of 

en wie hiervoor in 

aanmerking komt. 

 

“Verwarringsdag”winkels 

Eersel  

  

 

 

 

 

 

 

Voorjaar 2018  

  

Naar meer 

kennis 

het vergroten van 

de kennis en de 

inzichten rondom 

het onderwerp 

dementie. 

Alzheimercafe 

 

Zie bovenstaand  Maandelijks 

(10x per jaar) 

  

Bezoek organisaties met uitleg over 

dementie.  

Buurtverenigingen/KBO’s/EVA 

Training GOED voor vrijwilligers 

Voorbereiding  

Werkgroep 

ondernemers/ 

GOW   

GOW 

 

Geven van voorlichting 

over het 

thema/bewustwording.  

Nog in te 

plannen.  

 

 

Voorjaar 2018 

  

Website/agenda/etc, 

 

 

Gemeente via 

website Eersel 

voorelkaar 

 Gedurende het 

gehele jaar.  
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Bibliotheek – dementheek 

 

Bibliotheek de 

Kempen  

 

     

Training organisaties die werken met 
vrijwilligers     

 
 

Zorgtraject-

begeleiders in 

combinatie met 

GOW 

 

GOW 

Op basis van vraag. 

Eventueel als vervolg op 

bezoek organisaties 

(bovengenoemd).  

SVHE (vrijwillige 

klussendienst Eersel) 

wordt benaderd.   

Gehele jaar op 
verzoek.  

  

        

 Het mee laten 

doen van de 

doelgroep aan 

activiteiten 

Dagactiviteiten in Wintelre en Eersel voor 

kwetsbare ouderen (indicatievrije inloop) 

GOW en 

Kempkeshof 

Organisatie 

dagactiviteiten voor 

kwetsbare ouderen in de 

Koperwiek en in 

Kempkeshof 

Gedurende het 

gehele jaar 

Uitgaven 

maken geen 

onderdeel uit 

van deze 

begroting 

 

Zondags uitje GOW  Samen koffie drinken op 

de zondagmorgen in de 

Refter of in de Tinteltuin 

Elke maand 

(laatste zondag)  

Uitgaven 

maken geen 

onderdeel uit 

van deze 

begroting 

 

Contactgroep jong dementerenden GOW Lotgenotencontact jong 

dementerenden en hun 

partners 

Maandelijks op 

een  

woensdagavond 

Geen 

uitgaven 

 

Themamiddag over voeding/beweging Nog te bepalen     

  Wandeling in de natuur onder leiding van 

een gids en koffie in de Bosschuur 

Wintelre.  

Nog te bepalen     
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Naar betere 
contacten 
tussen 
generaties 
 

Het bevorderen 

van ontmoetingen 

en contacten 

tussen doelgroep 

en mantelzorgers 

en andere 

inwoners van 

Eersel (en 

daarbuiten) 

Link met basisscholen (zie bovenstaand)  

 

Voortgezet onderwijs 

(zie bovenstaand) 

 

 

 

 

GGD 

 

 

 

 

 

 

  

Naar meer 
autonomie 

het bevorderen 

van de 

zelfstandigheid 

van de doelgroep 

en ontlasting 

mantelzorgers 

- Boodschappendienst 
- Vervoersdienst 
- hulp- en klussendienst 
- maaltijdvoorziening 
- vrijwillige thuiszorg 

 

 

 

Vrijwillige 

organisaties onder 

meer KBO’s en 

gecoördineerd door 

GOW 

 

 

 

GOW  Uitgaven 

maken geen 

onderdeel uit 

van deze 

begroting 

 

Wmo:  

 dagbesteding/opvang (geïndiceerd) 

 begeleiding individueel (geïndiceerd) 

 respijtzorg (geïndiceerd) 

 kortdurend verblijf (geïndiceerd)  

 vervoer (geïndiceerd) 

 hulp bij het huishouden (geïndiceerd) 

 woningaanpassingen (geïndiceerd) 

Zorgverzekeringswet:  
 Verpleging en verzorging 

Wet langdurige zorg:  

Volledig pakket thuis 

   
 

Gemeente op 

grond van de Wmo 

 

 

 

 

Ziektekostenverze-

keraars 

 

Rijk 

    Uitgaven 

maken geen 

onderdeel uit 

van deze 

begroting 

 

vraag en aanbod via Eerselvoorelkaar 

 

   Uitgaven 

maken geen 

onderdeel uit 

van deze 

begroting 
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Naar de 
mobilisatie 
van een hele 
gemeente 

Het betrekken 

van die instanties 

daarbij (ideeën, 

mogelijkheden) 

Praktijkvoorbeelden van hoe 

organisaties/verenigingen mensen met 

dementie zolang mogelijk) blijven 

betrekken bij activiteiten.  

     

 

  

De beweging Dementievriendelijke gemeente/gemeenschap ofwel DVG richt zich op de 
volgende doelen 

1. Naar een andere beeldvorming 
2. Naar meer kennis 
3. Naar een betere integratie 
4. Naar meer ontmoetingen 
5. Naar betere contacten tussen generaties 
6. Naar meer welzijn 
7. Naar meer autonomie 
8. Naar lagere drempels 
9. Naar een veiligere samenleving 
10.Naar de mobilisatie van een hele gemeente 

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! 
Gemeentebreed 

 

 

   


