
 

 
JAARPLAN 2022  
 

Hieronder geven wij weer wat onze ambities zijn hoe we deze tot uitvoering brengen. In de klankbordvergadering van 02-12-2021 zullen de netwerkpartners 
gezamenlijk deze activiteiten vaststellen. Daarbij hebben wij de opdracht gekregen om naast het maken van plannen, vooral te focussen op realisatie en 
uitvoering. We zullen deze activiteiten prioriteren in dit jaarplan voor 2022, en verwerken in het nieuwe dynamische meerjarenbeleidsplan voor 2023-2027. 
Samengevat komen we tot de volgende focuspunten en daaraan gekoppelde activiteiten voor het jaarplan 2022, waarvan een aantal punten uit 2020-2021 

vanwege de Covid 19 pandemie niet tot uitvoering zijn gekomen, worden meegenomen naar 2022. Tevens zal begin 2022 een toekomstgesprek met 

zorgverzekeraars VGZ en CZ plaatsvinden voor bijdrage en ondersteuning aan het Dementienetwerk. 

 
 

Ambitie  Focus  Activiteiten  Doelstellingen 

1  Cliënt staat 
centraal  

Steun aan 
mantelzorgers  

• Werkgroep Dementiemonitor  

• Werkgroep Dementiewegwijzer 

• Basiscursus voor mantelzorgers en  
vrijwilligers 2 x  

• Alzheimer Cafés fysiek en online 40 x 

• Ondersteuningsgroep voor partners 5 x  

• Ondersteuningsgroep voor kinderen 2 x online 

• Ondersteuningsgroep voor migranten 1 x pilot   

• In kaart brengen waar de behoeftes liggen van mantelzorgers in de regio  

• Actueel houden www.dementienetwerkwb.nl/wegwijzer  

• Het aanbieden van bijeenkomsten en training voor mantelzorgers en vrijwilligers 
zorgt voor meer kennis over dementie, het biedt handvatten en lotgenotencontact.  

2  Samenhang in  
het hulpaanbod  

Warme 
overdracht en 
innovatie  

• Werkgroep warme overdracht 

• Werkgroep Innovatie 

• De knelpunten in de informatieoverdracht bespreken en verbeteren. 

• Digitalisering mantelzorgers en professionals onder de aandacht brengen via 
regionale initiatieven (Grip op Kwetsbaarheid, het zorginnovatorenoverleg, Huis van 
Morgen).   

• Onderzoeken mogelijkheden om klantsysteem (zijnde de relaties rondom cliënt) in 
kaart te brengen en te verbeteren (bijv. Methodiek Familiezorg). Regionaal 
samenwerking initiëren rondom innovaties en Domotica op gebied van 
dementie met de partnerorganisaties en ontwikkeling daarvan met onder meer 
cliënten, mantelzorgers, zorgverleners, welzijnsmedewerkers, zorgverzekeraars en 
gemeenten.   

• Warme overdacht door optimalisering samenwerking met betrokken partijen 
rondom client met dementie. 
 

  

http://www.dementienetwerkwb.nl/wegwijzer


 

 
 

Ambitie  Focus  Activiteiten  Doelstellingen 

3  Toerusting van  
de samenleving  

Landelijke en 
regionale 
afspraken 
implementeren 
zoals de 
Zorgstandaard 
Dementie  

• Werkgroep Zorgstandaard  

• Nationale Dementie Strategie.  

• 25 Aanbevelingen en 12 kwaliteits-indicatoren implementeren na 
prioritering in onze regio. O.a. proactieve zorgplanning en 
integraal zorgleefplan, mantelzorger, respijtzorg. Daarbij gefaseerd doelgroepen 
meenemen: Jonge mensen met dementie, mensen met migratieachtergrond en 
mensen met verstandelijke beperking. 

• Vertaalslag nationale dementiestrategie naar de regio. 
 

4  Organisatie van 
het netwerk  

Samenwerking 
in de regio   

• Dementievriendelijke gemeenschap in 5 
gemeenten 

• Klankbordgroep-bijeenkomsten 3 x 

• Casemanagers-overleg 3 x  

• Trainingen en bijeenkomsten voor professionals 

• Nieuwsbrieven en PR voor onze activiteiten 

• Evaluatie activiteiten Dementienetwerk 

 

• Faciliteren van uitwisseling van informatie tussen de netwerkpartners  in de regio 

• Uitwisseling van informatie en borging onafhankelijkheid casemanagers 

• Kennisdeling, 

• Zichtbaarheid activiteiten Dementienetwerk 

• Jaarlijks evalueren leidt tot verbeteringen van onze diensten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Wat betekent bovenstaande specifiek voor de aangesloten gemeenten: 

Aangesloten gemeenten Doelstellingen 

Gemeente Roosendaal • Kartrekker Werkgroep DVG (evalueren Roosendaal)  

• Signaalteam Roosendaal met doorkijk naar signaalteams in alle gemeenten) 

• Adoptieproject 

• Organiseren Mantelzorgbijeenkomst met betrokken organisaties rondom DVG 

• (Online) Alzheimer café 

• Ondersteuningsgroepen 

Gemeente Woensdrecht • Adoptieproject 

• Deelname DVG 

• Ondersteuningsgroepen voor kinderen met dementie 

• (Online) Alzheimer Café 

Gemeente Bergen op Zoom • Deelname platform DVG 

• Adoptieproject 

• Migranten ondersteuning (contacten moskeeën) 

• Digitalisering. 

• Ondersteuningsgroepen 

• (Online) Alzheimer Café 

Gemeente Steenbergen • Deelname platform DVG (evalueren 

• Adoptieproject 

• Digitalisering 

• (Online) alzheimer café 

• Ondersteuningsgroepen 

Gemeente Halderberge • Deelname platform DVG 

• Nog meer Aansluiting zoeken Surplus en aangesloten zorgaanbieders/ partijen 

• Toegang tot onze cursussen en bijeenkomsten, meer inzetten op pr 

• (Online) Alzheimer café 

• Ondersteuningsgroepen 
 


