
Titel Nr. Nr. Subdoelen

Cliëntreis 1.1 953 In kaart brengen knelpunten in 

klantreis en die verbeteren incl. 

inventarisatie Respijtzorg (voorheen 

1.3)

Ondersteunen en 

monitoren belasting 

mantelzorgers

1.2 953 Zorgdragen voor ondersteunings-

mogelijkheden mantelzorgers. 

Belasting van mantelzorgers wordt 

tweejaarlijks gemeten en waar 

nodig/mogelijk verbeterd

Titel Nr. Nr. Subdoelen

951

953

Zorgstandaard 

dementie

2.3 951 Partners van het dementienetwerk 

passen de Zorgstandaard Dementie 

toe als norm voor het organiseren 

van kwalitatief goede en doelmatige 

zorg en ondersteuning in de regio

Casemanagement in 

gehele cliëntreis

2.4 953 De casemanager dementie 

ondersteunt vanaf niet pluis-fase tot 

en met de nazorgfase na overlijden

Titel Nr. Nr. Subdoelen

Keuzewijzer dementie 3.1 953 Er is een Keuzewijzer beschikbaar 

waarop alle voorzieningen rondom 

dementie in West-Brabant of de 

eigen gemeente overzichtelijk 

vindbaar zijn

Evalueren en mogelijk doorontwikkelen Ondersteuningsgroep voor (volwassen) Kinderen 

van mensen met Dementie.

Deelname aan DVG werkgroepen voortzetten, ondersteunen en waar mogelijk verbeteren, 

o.a. door regionale uitwisseling en samenwerking rondom activiteiten. Nauwe 

samenwerking met Alzheimer West-Brabant belangenbehartiging. 3x per jaar 

afstemmingsoverleg DVG-werkgroepen West-Brabant t.b.v. gezamelijke activiteiten en 

thema's.

Organiseren vanuit DVG-werkgroepen van voorlichting aan bijv. MKB, scholen (o.a. 

Adoptieproject), werkgevers, instellingen, wooncomplexen, moskeën en verenigingen. 

Concrete actie

2x Basiscursus Dementie voor Professionals, 2x VR-verdiepingscursus, 2x casuïstiek-

/studiemiddag. Op aanvraag incompany workshops voor specifieke doelgroep en/of 

thema.

Betrekken huidige en nieuwe partners rondom dementiezorg en -ondersteuning bij 

Dementienetwerk voor doelmatige samenwerking in de regio. 

Monitoren netwerksamenwerking (o.a. Klankbordgroep, Netwerk Review Scan) en waar 

nodig verbeteracties inzetten.

Inventariseren en analyseren Zorgstandaard Dementie 2.0 (zodra beschikbaar) als 

kwaliteitskader voor het Dementienetwerk West-Brabant door het in kaart brengen, 

prioriteren en inzetten van actie- en verbeterpunten.

Cliëntreis Dementie West-Brabant onderzoeken (Werkgroep Warme Overdracht) t.b.v. 

knelpunten - kritische schakelmomenten en mogelijke oplossingen (LEAN, kleinschalig en 

behapbaar) in kaart brengen (was ook 2.6) met o.a. VKO, REN en WestWest. Inventariseren 

behoefte respijtzorg en bestaande mogelijkheden in de regio. 

Concrete actie

Verbeteracties op (regiospecifieke) uitkomsten Dementiemonitor Mantelzorg 2018 

inzetten. Nieuwe Monitor in 2020 uitzetten onder mantelzorgers in thuissituatie en 

intramurale setting. Zorgen voor voldoende aanbod aan mantelzorgondersteuning. 

Aansluiten bij Ontwerpgroep "In voor Mantelzorg Thuis". 

Met "slim klasje" reeds ingezette innovaties inventariseren en nieuwe ontwikkelingen 

onderzoeken, binnen het netwerk uitwisselen van ervaringen en inspireren.  

Participeren in regionale samenwerking rondom innovaties en domotica op gebied van 

dementie met de partnerorganisaties en ontwikkeling daarvan met onder meer cliënten, 

mantelzorgers, zorgverleners, welzijnsmedewerkers, zorgverzekeraars, opleidingen (o.a. 

Avans Hogeschool), Huis van Morgen en gemeenten. Aansluiten bij Grip op Kwetsbaarheid 

en Zorginnovatorenoverleg.

Er is voldoende aanbod aan 

deskundigheidsbevordering voor 

mantelzorgers en vrijwilligers, ook 

t.b.v. speciale doelgroepen

Trainingen 

mantelzorgers en 

vrijwilligers

Er is een groot aanbod (bekend) van 

activiteiten en hulpmiddelen om 

dementievriendelijk te worden (voor 

werkgevers, verenigingen, 

instellingen detailhandel etc.) 

Dementievriendelijke 

gemeenschap / regio

Ambitie 3: Voorlichting en toerusting inwoners op samenleving met mensen met dementie

Samenwerking in de 

keten

3.2

3.3

Waar nodig en mogelijk verbeteringen casemanagement voor cliënten benoemen en 

uitvoeren; o.a. vaste casemanager in hele cliëntreis, voldoende inspraak cliënt, voldoende 

bekendheid mogelijkheden casemanagement, goede samenwerking door betrokken 

zorgverleners en mantelzorgers, in VKO etc. (was ook 2.4)

Concrete actie

Ontwikkeling van papieren en online Keuzewijzer voor dementie in de regio naar 

voorbeeld van CZ. Onderhoud en beheer beleggen bij juiste partijen.

2x Basiscursus Dementie voor mantelzorgers + vrijwilligers, 6x Ondersteuningsgroep voor 

Partners van mensen met dementie. Op aanvraag losse workshops voor specifieke 

doelgroepen en/of thema.

JAARPLAN 2020 DEMENTIENETWERK WEST-BRABANT

DOEL: In de dagelijkse situaties herkennen inwoners signalen van mensen met dementie en weten zij hoe te handelen om deze mensen zo lang mogelijk mee te 

laten doen in de maatschappij

DOEL: Aanbieders van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorgers kennen eenzelfde werkwijze en fungeren als een geheel

DOEL: Mensen met dementie en hun mantelzorgers ervaren ondersteuning op maat in alle fasen van de cliëntreis

Ambitie 2: Samenhang in aanbod zorg en ondersteuning

Om langer zelfstandig te blijven 

functioneren en ter ondersteuning 

van mantelzorg en professionele 

hulp wordt de inzet van innovaties 

en domotica uitgeprobeerd en 

gecoördineerd ingezet in de regio

Domotica en 

innovaties

952

Ambitie 1: Cliënt staat centraal 

1.3

2.1

2.2 Het dementienetwerk faciliteert, 

monitort en verbetert samenhang en 

samenwerken tussen alle partijen in 

de keten. 

Deskundigheidsbevord

ering professionals

Er is voldoende aanbod voor 

deskundigheidsbevordering van 

professionals in de regio 

953

952

953 

954



Titel Nr. Nr. Subdoelen

De casemanagers dementie voelen 

zich door het netwerk ondersteund 

in hun zorgtaken

Kennis- en 

expertisecentrum

4.2 953 Het netwerk ontwikkelt zich tot een 

Kennis- en Expertisecentrum in de 

regio op het gebied van dementie

Communicatie netwerk 4.4 951 Het netwerk communiceert 

transparant tussen bestuurlijk en 

operationeel niveau

(Financiële) middelen 

van het netwerk

4.5 951 Het netwerk beschikt over voldoende 

(financiële) middelen om de ambities 

te verwezenlijken met de 

voorgenomen activiteiten. 

Titel Nr. Nr. Subdoelen

Alzheimer Cafés 5.1 954 Ondersteuning bij de 40 Alzheimer 

Cafés in de regio West-Brabant

DVG Roosendaal 5.2 956 Dementievriendelijk Roosendaal in 

opdracht van de gemeente

Serviceorganisatie, 

kantoor en organisatie

5.3 951 Backoffice, serviceorganisatie Organisatie van het netwerk 

De operationele laag van aangesloten partners worden regelmatig op de hoogte gesteld 

van de netwerkplannen en besluiten van bestuurlijk overleggen (bijv. kernpuntenoverzicht 

via website of specifieke nieuwsbrief). 3x per jaar Klankbordgroepoverleg.

Partners dragen bij naar grootte van de organisatie (omzet) in de regio in jaarlijkse 

geldelijke bijdrage en daarnaast in uren van professionals in werkgroepen en 

deskundigheidsbevordering. Zoeken naar aanvullende financieringsbronnen om ambities 

uit het Dynamisch Meerjarenbeleidsplan 2018-2022 te realiseren.

Concrete actie

Subsidie aanvragen, verantwoorden, afstemming met werkgroepen en bestuur en 

periodiek evalueren en verbeteren waar nodig en mogelijk. Leveren van professionals in de 

werkgroepen van de Cafés. 

1. In kaart brengen bestaande initiatieven (Keuzewijzer) 2. Vergroten van kennis over 

dementie in samenleving (Voorlichting) 3. Ontwikkelen maatwerk in ondersteuning (o.a. 

instellen Signaalteam)

Jaarlijks worden de scholingen geëvalueerd en waar nodig en mogelijk aangepast of 

verbeterd.

Het Dementienetwerk organiseert elk trimester bijeenkomst voor casemanagers t.b.v. 

uitwisseling rondom thema’s en om onafhankelijke samenwerking te bevorderen. 

Visitekaartjes en flyers voor casemanagers vanuit het netwerk verspreiden.

De aanwezige kennis en expertise op diverse terreinen van dementiezorg en -

ondersteuning wordt geïnventariseerd en gebundeld en online en offline beschikbaar 

gesteld voor inwoners van West-Brabant en voor medewerkers van de partners van het 

Dementienetwerk (in samenwerking met Dementiezorg voor Elkaar). 

Uitvoeren en monitoren van het Meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Begeleiden van de 

samenwerking tussen de netwerkpartners. Ontwikkeling netwerkzorg in de regio. De 

coördinator organiseert 4 à 5x per jaar bestuurlijk overleg en 3x 

klankbordgroepbijeenkomsten voor alle aangesloten partners. Jaarlijkse evaluatie 

samenwerkingsovereenkomst. Voor bestendigheid van het netwerk worden passende 

nieuwe partijen voor partnerschap benaderd.

Samenwerking landelijk en (boven-)regionaal: periodieke afstemming met DNN, 

coördinatoren dementienetwerken Zuidwest Nederland, WestWest, Netwerk Palliatieve 

Zorg, CVA

Concrete actie

Toegankelijke website van het Dementienetwerk (incl. vreemde talen)  met 

scholingskalender en aanmeldmogelijkheden. Flyers per scholing en bijeenkomst. 

Effectieve verspreiding via mail, nieuwsbrieven en social media en via opleidingsafdelingen 

van organisaties.

5.       Overige activiteiten van het Dementienetwerk West-Brabant

Het netwerk omvat alle 

samenwerkingspartners die nodig 

zijn om de dementiezorg en 

–ondersteuning te bieden en 

verbeteren waar nodig

Coördinatie netwerk

PR van aanbod

4.       Organisatie en ontwikkeling van het Dementienetwerk West-Brabant

951 

953

Het aanbod aan activiteiten en 

deskundigheidsbevordering van het 

Dementienetwerk is bekend bij en 

wordt gewaardeerd door de 

doelgroepen

4.1

4.3

951

DOEL: Het Dementienetwerk ondersteunt de organisaties en instellingen in de regio bij het bieden van doelmatige zorg en ondersteuning. Het netwerk 

ondersteunt casemanagers, zorgt voor deskundigheidsbevordering en samenwerking in de regio. 


