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Voorwoord  
  
 
Beste lezer,  
  
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van het Dementienetwerk West-Brabant. Een jaar waarin we 
onze plannen vanuit het dynamisch meerjarenbeleidsplan hebben kunnen realiseren. 
Terugkijkend een jaar, waarin Meta Vrijhoef in de rol van coördinator, ondersteund door 
Loes Maas, samen met veel professionals en vrijwilligers uit de aangesloten leden, hard 
gewerkt hebben en mooie resultaten hebben kunnen neerzetten. U zult dat in dit jaarverslag 
allemaal teruglezen! 
 
Alle acties en activiteiten waren én blijven erop gericht om ons ultieme doel te realiseren:  
de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen met dementie en hun 
mantelzorgers in de regio zo hoog mogelijk te houden.   
 
Terwijl ik dit voorwoord zit te schrijven is de wereld, kort na 2019, vanaf maart 2020 voor 
ons allemaal drastisch veranderd. Corona is niet meer weg te denken uit ons dagelijks doen 
en laten en een tweede golf lijkt zich alweer aan te dienen. 
 
Maar ook daarin heeft het Dementienetwerk West-Brabant inmiddels laten zien hoe snel 
wendbaar zij daarin is, door creatief te anticiperen op de nieuwe situaties. Tevens hebben 
we gezamenlijk kunnen ervaren hoe krachtig de samenwerking tussen zorgorganisaties, 
welzijnsorganisaties en gemeenten in onze regio is. Daar kunnen we ondanks alles samen 
enorm trots op zijn! 

  
  
Ik wens u veel leesplezier.  
  
 
 

Ad van Rijen  
Voorzitter Dementienetwerk West-Brabant   
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het jaarverslag van het Dementienetwerk West-Brabant 2019. Zoals u weet heeft 
het Dementienetwerk West-Brabant een dynamisch meerjarenbeleidsplan 2018-2022. Het 
beschrijft de ambities die het bestuur en de klankbordgroep van het Dementienetwerk 
hebben vastgesteld en welke acties genomen moeten worden om daar te komen. 
 
In 2019 heeft het Dementienetwerk diverse acties uitgezet en opgestart, allen om te werken 
aan de grotere overkoepelende missie:  

Het verhogen van de kwaliteit van de ondersteuning en zorgverlening aan mensen 
met dementie en hun mantelzorgers door ketenpartners te ondersteunen en 
gezamenlijk plannen te ontwikkelen. 

 

1.1 Personele invulling 
Per 1 juli 2017 werd mevrouw Meta Vrijhoef voor 24 uur per week aangesteld als 
programmamanager RPD en per 1 juli 2018 als netwerkcoördinator van het 
Dementienetwerk West-Brabant. Zij is bij het Bravis ziekenhuis op de loonrol genomen, 
waarbij WijZijn Traverse Groep voor het Dementienetwerk West-Brabant als kassier 
optreedt. WijZijn Traverse Groep levert aan het Dementienetwerk West-Brabant het 
voorzitterschap en financiële ondersteuning. Daarnaast is managementassistente Loes Maas 
16 uur per week belast met ondersteuning van de coördinator en de praktische organisatie 
van het aanbod aan Deskundigheidsbevordering van het Dementienetwerk. Loes Maas staat 
bij WijZijn Traverse Groep op de loonrol. 
 

1.2 Coördinatie netwerk 
Het dagelijks bestuur stuurt, begeleidt en evalueert de organisatie van het 
Dementienetwerk. Daarnaast kent de organisatie ook een Klankbordgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers vanuit alle aangesloten partners, waaraan de netwerkcoördinator drie 
keer per jaar verslag uitbrengt van alle activiteiten en steeds een hoofdthema aan de orde 
stelt.  
 
De uitvoering van de activiteiten is gedelegeerd naar de netwerkcoördinator en diverse 
werkgroepen (ontwikkelen en deskundigheidsbevordering) vanuit de aangesloten partners. 
In de klankbordgroep bijeenkomsten die door het jaar heen georganiseerd worden krijgen 
de leden informatie over de stand van zaken aangaande de doelen en andere dementie 
gerelateerde onderwerpen. In dit verslag nemen we kort en bondig de activiteiten uit 2019 
door van het Dementienetwerk West-Brabant. 
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1.3 Bestuur Dementienetwerk  
Het bestuur van het Dementienetwerk West-Brabant heeft in 2019 vijf keer vergaderd en 
bestond in 2019 uit de volgende vertegenwoordigers: 
 

Functie Naam Organisatie Vertegenwoordiger 
namens: 

Voorzitter  Dhr. A. van Rijen Stichting WijZijn Traverse 
Groep 

Welzijn 

Bestuurslid Mevr. W. Polling tanteLouise Zorgverleners  

Bestuurslid Dhr. R. van den Broek Alzheimer Nederland, afd. 
West-Brabant 

Belangenbehartiging 

Bestuurslid Mevr. M. de Jong Groenhuysen Verpleeg- en 
Verzorgingshuizen 

Bestuurslid Mevr. M. Mijnsbergen TWB, Thuiszorg met 
Aandacht 

Thuiszorg 

Bestuurslid Mevr. P. Kruf Gemeente Bergen op Zoom Gemeenten 

Bestuurslid Mevr. C. Siemens & 
Mevr. I. Strijp   

GGZWNB GGZ 

Bestuurslid  Mevr. C. Naber Groenhuysen Zorgverleners  

Coördinator  Mevr. M. Vrijhoef Dementienetwerk West-
Brabant 

 

 

 

1.4 Klankbordgroep Dementienetwerk 
De aangesloten partners vaardigen een persoon af om aan te sluiten bij de klankbordgroep 
van het Dementienetwerk West-Brabant. De klankbordgroep is in 2019 drie keer bijeen 
geweest. 
 

Organisatie Vertegenwoordiger 

Alzheimer Nederland, afd. West-Brabant Mevr. A. Kuijpers 

OOBOZ Dhr. P. van Leengoed 

Gemeente Steenbergen Mevr. E. van Dongen 

Gemeente Bergen op Zoom Mevr. P. Kruf 

Gemeente Woensdrecht Dhr. J. Pauw  

Gemeente Roosendaal Mevr. A. van Meer 

Stichting tanteLouise Mevr. Y. Faber 

Groenhuysen Mevr. A. Keij 

TWB Dhr. G. Jansen 

PrivaZorg  Mevr. A. van Linder 

St. Elisabeth Mevr. A. Wondergem 

Surplus Dhr. M. Verdaasdonk 

GGZWNB Mevr. A. van Kalmthout 

WijZijn Traverse Groep Mevr. M. Wentink 

Kloek Roosendaal (per november 2018) Mevr. E. van Daalen  

BWI Woensdrecht Dhr. M. Inja 

Bravis ziekenhuis Dhr. M. Huijskens 

Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen Mevr. T. Joxhorst 

KBO, afd. Roosendaal Dhr. B. Aanraad 

S&L-Zorg Mevr. S. Barendrecht 
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Buurtzorg Nederland Mevr. K. Spekhorst 

Woningcorporatie Stadlander  Mevr. E. Proost 

WMO Halderberge Dhr. J. Gildemeijer 

 

1.5 Adviserende organisaties 
 

Organisatie Vertegenwoordiger 

CZ Zorgverzekeringswet, afdeling Zorginkoop Mevr. K. Luijten 

VGZ Zorgverzekeringswet, afdeling Zorginkoop  Dhr. H. van den Heuvel 

CZ Zorgkantoor, afdeling Inkoop V&V Mevr. L. Krijnen 

 
 

2. Overkoepelende samenwerking dankzij Dementienetwerk West-
Brabant 

Het Dementienetwerk West-Brabant draagt bij aan een goede overkoepelende 
samenwerking. Als schakel tussen de landelijke, regionale en lokale regelgeving, organisaties 
en initiatieven zorgt het Dementienetwerk West-Brabant ervoor dat ontwikkeling en ideeën 
gedeeld worden. Daarnaast faciliteert het Dementienetwerk, levert het input, neemt deel en 
pakt in gezamenlijkheid overkoepelende thema’s op, zorgt voor informatievoorziening 
middels website, social media en folders en biedt aan professionals en vrijwilligers 
deskundigheidsbevordering. 

 
 

3. Herkenbaar en vindbaar: het Dementienetwerk op internet en 
social media. 

Begin 2019 is de nieuwe website van het Dementienetwerk West-Brabant gepresenteerd: 
www.dementienetwerkwb.nl. Een overzichtelijke website met informatie over dementie in 
de regio West-Brabant. Ook is hier de agenda met de cursussen en bijeenkomsten te vinden. 
De website heeft in 2019 ook pagina’s in het Turks en Arabisch gekregen. Daarnaast is het 
Dementienetwerk West-Brabant ook te vinden op social media zoals Facebook, LinkedIn en 
Twitter.  

landelijk

Dementienetwerk 

West-Brabant

Regio

Gemeente, 

belangenorganisaties, ouderenbonden, 

organisaties op gebied van welzijn, zorg en wonen

Wijk en inwoners

http://www.dementienetwerkwb.nl/
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4. Casemanagers: nieuwe folders, visitekaartjes 
Het Dementienetwerk West-Brabant heeft gezorgd voor algemene folders en voor folders 
over de casemanager dementie en de ondersteuningsgroepen. De casemanagers dementie 
en geriatrisch consulenten beschikken nu ook over neutrale visitekaartjes vanuit het 
Dementienetwerk en kunnen zich presenteren als een organisatie onafhankelijke 
casemanager. De nieuwe folders zijn op de diverse vindplekken verspreid en zijn ook in 
andere talen beschikbaar, zoals het Turks en Arabisch. 

 

5. Oproep aan minister de Jonge: meer aandacht voor preventie van 
dementie 

In oktober 2019 is er een landelijke oproep gedaan aan de minister om meer aandacht te 
geven aan de preventie van dementie. Dementie is de duurste ziekte van Nederland in 
medische en financiële termen. Een groot deel van de VWS begroting gaat naar de zorg voor 
mensen met dementie. Investeren in preventie van dementie kan een behoorlijke besparing 
op leveren. De oproep “Laten we de duurste ziekte aanpakken” is ondertekend door tal van 
prominenten in de gezondheidszorg en iedereen die er toe doet in de neurologie, geriatrie, 
ouderenzorg en diverse hoogleraren. Namens het Dementienetwerk West-Brabant heeft 
dhr. Ad van Rijen de oproep ondertekend: https://zorgkrant.nl/ouderenzorg/10828-meer-
aandacht-voor-preventie-van-dementie-nodig  
 

6. Landelijke en bovenregionale afstemming en ontwikkelingen 
Het Dementienetwerk is aangesloten bij het Dementienetwerk Nederland (DNN). Zij 
organiseren een aantal keer per jaar kennis- en netwerksessies, waarin landelijke 
ontwikkelingen worden toegelicht en uitwisseling plaatsvindt.  
 
De geplande publicatie van de herziene Zorgstandaard Dementie in 2019 is uitgesteld tot 
2020 doordat de veelheid aan partijen die hieraan meewerkten nog geen overeenstemming 
behaalden.  
 
Vanuit Vilans is een landelijke maandelijkse meting ingesteld over wachtlijsten en 
wachttijden casemanagement dementie. Deze cijfers worden maandelijks aangeleverd en 
tevens gepubliceerd op de website www.dementienetwerkwb.nl.  
 
De coördinatoren van het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ), WestWest en het 
Dementienetwerk stemmen onderling regelmatig af over hun activiteiten. Dankzij de 
clustering van de kantoren is er laagdrempelig informele afstemming mogelijk. Met het NPZ 
organiseert het Dementienetwerk jaarlijks een gezamenlijke casuïstiekbijeenkomst over 
thema’s die beide netwerken raken.  
 
Met de collega-coördinatoren van dementienetwerken in Zuidwest Nederland is 5 per jaar 
een overleg. Hierin wisselen de coördinatoren actuele informatie en tips met elkaar uit.  

https://zorgkrant.nl/ouderenzorg/10828-meer-aandacht-voor-preventie-van-dementie-nodig
https://zorgkrant.nl/ouderenzorg/10828-meer-aandacht-voor-preventie-van-dementie-nodig
http://www.dementienetwerkwb.nl/
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7. Regionale activiteiten 
In diverse gemeenten in West-Brabant zijn werkgroepen dementievriendelijke gemeente 
(DVG) actief, al dan niet gekoppeld aan bijvoorbeeld eenzaamheid, zoals in Halderberge 
waar de werkgroep “Op weg naar hechte samenleving” heet. Elke gemeente heeft 
speerpunten geformuleerd in de werkgroep DVG die in 2019 hebben geresulteerd in 
activiteiten, bijeenkomsten of verbindingen. Allemaal met de inzet om meer bekendheid te 
geven aan dementie, de bewustwording en taboedoorbreking.  

 
Vanuit het Dementienetwerk wordt getracht zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
verschillende overleggen om zo de verbindingen te kunnen leggen onderling en ook 
landelijke ontwikkelingen mee te nemen. Zo worden initiatieven uit de ene gemeente 
overgenomen door de andere, met kleine lokale aanpassingen. Voorbeelden zijn de 
bijeenkomsten voor verenigingen en ook het Vergeten Festival. 
 
In 2019 is viermaal een regionaal afstemmingsoverleg DVG gehouden over de hele 
netwerkregio West-Brabant. Hierin worden gezamenlijke thema’s opgepakt, waaronder 
Dementie & Jeugd en Dementie & Diversiteit (mensen met een migratieachtergrond). Hieruit 
volgt een nauwere samenwerking tussen de werkgroepen en efficiënte kruisbestuiving. 
 
Een ander voorbeeld is de aansluiting en samenwerking met de GGD West-Brabant rondom 
het thema dementie en preventie met betrekking tot leefstijl. In een presentatie vanuit de 
GGD over dementie en preventie werd het voorbeeld genoemd van een campagne uit 
Limburg met het thema ‘We zijn zelf het medicijn’, over wat we zelf kunnen doen om de 
kans op dementie te verkleinen. Dit sprak de diverse deelnemers aan en er is afgesproken 
om deze campagne in 2020 naar Brabant te halen, in samenwerking met GGD West-Brabant 
en het Dementienetwerk Breda e.o.. 
 
 

8. Kennis- en Expertisecentrum 
In 2019 is een werkgroep gestart, met ondersteuning van een adviseur vanuit het landelijk 
programma Dementiezorg voor Elkaar, met het project “Kennis- en Expertisecentrum 
Dementie West-Brabant”. Binnen het Dementienetwerk West-Brabant is gesignaleerd dat 
inwoners van de regio vaak met vragen zitten rondom dementie waarop zij geen adequaat 
antwoord kunnen vinden. De vragen zijn meestal goed te beantwoorden door professionals 
maar om de een of andere reden vinden de inwoners niet de weg naar de goede informatie.  
 
Het Dementienetwerk West-Brabant wil deze informatievoorziening naar de mensen met 
dementie en hun mantelzorgers (en naar de professionals in een mogelijke tweede fase) 
verbeteren en heeft dit onderwerp een plek gegeven in haar jaarplan 2019. Het doel is de 
informatievoorziening aan mensen met dementie en hun naasten in de regio te verbeteren 
zodat zij snel het goede antwoord vinden op hun vragen. In een reeks van bijeenkomsten 
met professionals vanuit diverse organisaties is stap voor stap gewerkt aan een plan, met 
een eerste brainstorm, over doelgroepen en beoogde resultaten. Dit zal een vervolg krijgen 
in 2020, waarin de scope en verdere stappen bepaald zullen worden. 
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9. Werkgroepen 
Het Dementienetwerk West-Brabant heeft om haar doelen te bereiken diverse werkgroepen 
gevormd met daarin professionals uit het veld. 
 

Werkgroep Doel / Doelgroep 

Werkgroep Studiemiddag met 
GGZWNB 

Organiseren van jaarlijkse bijeenkomst voor 
professionals met GGZ ter vergroting van kennis 
en netwerkvorming 

Werkgroep Warme Overdracht Toewerken naar een eenduidige werkwijze van 
Casemanagers Dementie 

Werkgroepen Alzheimer Cafés Casemanagers die betrokken zijn bij de Alzheimer 
Cafés in de verschillende gemeenten 

Werkgroep Basiscursus Dementie 
voor mantelzorgers en vrijwilligers 

Evalueren en ontwikkelen/verbeteren van de 
basiscursus door trainers en andere betrokkenen 

Werkgroep Basiscursus Dementie 
voor professionals 

Evalueren en ontwikkelen/verbeteren van de 
basiscursus door trainers 

Werkgroep OGPD Evalueren en ontwikkelen/verbeteren 
Ondersteuningsgroepen voor Partners 

Werkgroep Domotica & eHealth / Slim 
Klasje 

Inventariseren kennis en ervaring rondom 
domotica en eHealth bij dementie om deze 
middelen in de regio efficiënt in te zetten 

Werkgroep inzet VR-brillen Ontwikkelen programma’s om de VR-bril in te 
zetten onder de verschillende doelgroepen 

Werkgroepen Dementie Vriendelijke 
Gemeenten 

Deelname in lokale werkgroepen DVG en 
organiseren afstemming regionaal tussen de 
verschillende DVG-werkgroepen 

Werkgroep Dementiemonitor Uitzetten landelijke vragenlijst voor 
mantelzorgers, evalueren en verbeterpunten 
uitzetten 

 

10. Regionaal Dementie-evenement 
Op 6 september 2019 heeft het Dementienetwerk West-Brabant in Roosendaal voor de 
eerste keer een regionaal dementie-evenement georganiseerd voor mantelzorgers. Deze 
bijeenkomst was vrij toegankelijk voor alle inwoners van West-Brabant en had als thema 
BeweegWIJZER. Er waren kraampjes bemenst door diverse organisaties, er waren 
demonstraties van de VR-bril en de BelevenisTafel, er was een pop-up Odensehuis en een 
voorstelling van Roosendaal Danst. Er waren presentaties van een lector “een leven lang 
bewegen” van Avans en van beweegagogen van tanteLouise. De bezoekers konden Tai Chi-
workshops volgen en op een hometrainer een gezond sapje mixen. Er waren redelijk veel 
bezoekers die zeer enthousiast over het dementie-evenement waren.   
 

11. Maatschappelijke Initiatieven 
In het derde kwartaal van 2019 heeft het Dementienetwerk West-Brabant / DVG Roosendaal 
in samenwerking met de Stichting Vrienden van Mensen met dementie een 
subsidieaanvraag ingediend bij de gemeente Roosendaal voor Maatschappelijke Initiatieven. 
Met het gegunde bedrag is in december 2019 in de kernen Wouw en Nispen de 
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theatervoorstelling “Strepen op het Raam” over de eerste fases van dementie opgevoerd, 
door De Kwekerij Theaterproducties. Aangevuld met begeleiding en nagesprek verzorgd 
door een professional vanuit Stichting ZET en betrokkenheid en samenwerking met lokale 
professionals is ingezet op meer bewustwording en begrip rondom het thema dementie.  
 

12. Joost van Roosmalen Fonds 
Het Joost van Roosmalen Fonds had voor 2019 geld beschikbaar gesteld voor projecten in de 
gemeente Roosendaal die het welzijn van mensen met dementie helpen te verbeteren. Het 
Dementienetwerk West-Brabant en de werkgroep Dementievriendelijke gemeente 
Roosendaal hebben twee projecten ingediend: 
1. Dementie en mensen met een migratieachtergrond  
2. Dementie en jongeren 
 

12.1 Dementie en mensen met een migratieachtergrond 
Ruim 10% van alle mensen met een vorm van dementie in Nederland heeft een 
migratieachtergrond (28.000 mensen). De komende jaren zal deze groep twee keer zo hard 
groeien als het aantal autochtonen mensen met dementie, onder meer door de sterke 
vergrijzing van deze groep (eerste generatie “gastarbeiders”). Bij migrantenouderen wordt 
dementie vaak pas in een latere fase vastgesteld en wordt ondersteuning van professionals 
ingezet. Belangrijke oorzaken hiervan zijn onder meer taalproblemen, gemiddeld een lager 
opleidingsniveau, schaamte (taboe) en het niet herkennen van symptomen van dementie. 
We hebben bijeenkomsten georganiseerd in de Turkse moskee voor een grote groep 
mannen en vrouwen (met een vertaler) en een bijeenkomst voor de vrouwen van de 
Marokkaanse moskee. Daarnaast is een scholing gepland voor professionals uit de regio over 
cultuursensitief werken met medewerking van Pharos instituut voor gezondheidsverschillen.  
 
Een eerste groep mannen en vrouwen uit de Turkse gemeenschap is geïnformeerd over 
dementie. Het Turkse moskeebestuur is zo enthousiast dat ze een vervolg willen geven aan 
deze bijeenkomst. Een vorm zou kunnen zijn een Alzheimer Theehuis naar voorbeelden uit 
het land. Dit wordt komend jaar in afstemming met elkaar verder uitgewerkt. 
In de Marokkaanse moskee is een groep vrouwen in de leeftijd van 20-80 jaar geïnformeerd 
over dementie. De Marokkaanse vrouwencommissie gaat de bijeenkomst evalueren en 
kijken of er behoefte is aan een vervolg of wellicht voor een herhaling. In zowel de Turkse als 
Marokkaanse locatie zijn vanaf heden informatiemateriaal en folders in zowel het 
Nederlands als Turks als het Arabisch beschikbaar. 
 

12.2 Dementie en jongeren: Adoptieproject 
Wanneer een opa of oma dementie heeft, is dat vaak moeilijk te bevatten voor een 
kleinkind. Toch is het belangrijk dat kinderen, hoe jong ze ook zijn, gaan begrijpen wat er aan 
de hand is. Door open te zijn over dementie, hen onder begeleiding en spelenderwijs in 
contact te brengen met mensen met dementie én hen adviezen te geven hoe om te gaan 
met iemand met dementie, helpen we de kinderen/jongeren om dementie te accepteren en 
ermee om te gaan.  
 
Het Dementienetwerk West-Brabant en de werkgroep DVG Roosendaal hebben daarom 
voor het Adoptieproject gekozen om naar voorbeeld van goede ervaringen in Bergen op 
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Zoom in de gemeente Roosendaal uit te zetten. Het Adoptieproject komt uit Limburg waar 
het met succes is gedraaid en in een draaiboek is verwerkt. In het project wordt een groep 7 
van een basisschool gekoppeld aan een zorginstelling in dezelfde woonplaats, in dit geval De 
Lotus bij de Bloemschevaert (Groenhuysen). De leerlingen kregen eerst uitgebreide 
informatie van een vrijwilliger over dementie. Daarna ging wekelijks een groepje van 3 tot 4 
leerlingen op bezoek bij mensen met dementie. Tijdens het bezoek aan de instelling 
ondernemen de kinderen activiteiten met de ouderen, uiteraard ondersteund door 
professionele medewerkers van de instelling.   
 
Het project heeft een tweeledig doel: enerzijds inzetten op het vergroten van kennis en meer 
begrip voor mensen met dementie bij leerlingen in het basisonderwijs, waarmee dit gelijk 
bijdraagt aan een dementievriendelijk(er) Roosendaal. Anderzijds is dit een goed middel om 
jongeren al op jonge leeftijd warm te maken om later te kiezen voor een opleiding in de zorg. 
 
Zowel school als De Lotus waren positief over het project wat geleid heeft tot het 
voornemen om ook volgend jaar deel te nemen aan het Adoptieproject. Na de meivakantie 
wensen de deelnemers nog een reeks bezoeken af te leggen aan De Lotus, en een 
afsluitende gastles vanuit Alzheimer Nederland om de ervaringen van de leerlingen te 
bespreken. Vanwege COVID-19 konden er helaas geen bezoeken meer worden afgelegd. 
 

13. Signaalteam Dementie 
Om bij te dragen aan een dementievriendelijke gemeente is er meer nodig dan een 
werkgroep. Er moet een borging zijn in de breedte van een samenleving om gezamenlijk te 
komen tot het signaleren van maar ook een vervolg geven door de gesignaleerde knelpunten 
aan te pakken. Daarom heeft de werkgroep DVG Roosendaal contacten gelegd met 
professionals uit verschillende domeinen en daarmee een Signaalteam Dementie te vormen. 
Vertegenwoordigers vanuit de woningstichting, politie, brandweer, welzijn, zorg, horeca en 
middenstand vormen het Signaalteam. De signalen gaan over knelpunten die boven 
individuele zaken uitstijgen. De vertegenwoordigers zijn ambassadeurs en gebruiken hun 
eigen netwerk om de (binnengekomen) signalen bespreekbaar te maken bij collega’s en het 
gesprek aan te gaan wat men nodig heeft om anders om te gaan met mensen met dementie. 
In 2019 zijn er professionals benaderd om hieraan deel te nemen. Met hen is er een aantal 
bijeenkomsten belegd waarin naast kennismaking ook een uitleg is gegeven over dementie. 
Middels een emailadres kunnen signalen doorgezet worden. In 2020 zal onder meer verder 
gebouwd worden aan bestendiging en bekendheid. Hieronder een foto van de start van het 
Signaalteam Dementie in september 2019: 
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14. Alzheimer Cafés 
Voor het jaar 2019 heeft het Dementienetwerk West-Brabant subsidieaanvragen ingediend 
voor het organiseren van 40 Alzheimer Cafés en 6 Ondersteuningsgroepen voor Partners van 
mensen met Dementie (OGPD) bij de vijf gemeenten uit het werkgebied van het netwerk.   
De gemeenten hebben positief gereageerd op het subsidieverzoek voor de Alzheimer Cafés 
en op gemeente Steenbergen en Woensdrecht na ook voor de OGPD’s. In een separaat 
document volgt de verantwoording van het Dementienetwerk over de bestedingen van deze 
subsidies, inhoudelijk, organisatorisch en financieel. 
 

15. Deskundigheidsbevordering 
In 2019 verzorgde het Dementienetwerk de coördinatie en de praktische organisatie van een 
divers aanbod aan deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten, mantelzorgers en 
vrijwilligers van de convenantpartners in de regio West-Brabant. Met de beroepskrachten 
zijn per aanbod werkgroepen gevormd. Het netwerk begeleidt deze werkgroepen wat 
betreft het afstemmen op overig aanbod, maken jaarschema’s, aankondigingen, PR, 
inschrijvingen, uitnodigingen, locaties, middelen en catering. Eenmaal per jaar worden de 
trainingen geëvalueerd onder leiding van het Dementienetwerk en waar nodig en mogelijk 
bijgesteld voor het volgend jaar. In onderstaande tabel worden de verschillende scholingen 
uit 2019 weergegeven. 
 

Aanbod 2019 Periode / Gemeente  Totaal aantal 
deelnemers 

Beoordeling door 
deelnemers 

Basiscursus Dementie voor 
Professionals 

Voorjaar 
Najaar 

14 
14 

8,3 
8,2 

Basiscursus Dementie voor 
Mantelzorgers en Vrijwilligers 

Voorjaar 
Najaar 

15 
14 

8,1 
8,2 

VR-verdiepingscursus voor 
professionals 

Najaar 6 8,4 

Regionaal Dementie-
evenement 

Roosendaal 25 Goed 

Casuïstiekavond met NPZ     2019 21 8 

Studiemiddag met GGZWNB 2019 55 7,8 

OGPD (Ondersteuningsgroep 
voor Partners van mensen met 
Dementie) 

Bergen op Zoom 
Roosendaal 
Roosendaal 
Woensdrecht 
Halderberge 
Steenbergen  

6 
6 
5 
6 
5 
5 

n/a 

 

16. Financiën 
In 2019 is door alle partners naar rato van hun omvang en omzet voor het boekjaar 2019 een 
financiële bijdrage geleverd van EUR 121.725 ter dekking van de begroting.  
Zoals uit de aangehechte jaarrekening 2019 blijkt, is het kalenderjaar 2019 afgesloten met 
een batig saldo van EUR 13.178. In de bestuursvergadering van 2 februari 2020 is 
afgesproken dit bedrag toe te voegen aan projecten voor ontwikkeling en innovatie in 2020.  


