
                
 

     
Training:  

‘Dementie voor gemeenteambtenaren’  
 
Door wijzigingen in wet- en regelgeving krijgen gemeenten een steeds grotere rol in de coördinatie, 
vormgeving en uitvoering van het lokale dementiebeleid. Dit betreft onder meer participatie, 
dagopvang, huishoudelijke zorg, verstrekking van hulpmiddelen, tegengaan van sociaal isolement 
en woningaanpassingen, maar ook organisatorische aspecten als betere afstemming tussen wonen, 
zorg en welzijn. 
 

Om de gemeentelijke (regie)rol rond dementie goed te kunnen uitvoeren is binnen het gemeentelijk 
apparaat meer kennis over dementie nodig, zowel op beleidsvormend niveau, als op uitvoerend 
niveau zoals voor medewerkers van het WMO-loket.  
 

Daarom heeft DAZ een training voor gemeenteambtenaren ontwikkeld. Deze duurt – afhankelijk van 
de specifieke wensen van een gemeente - één, twee of drie dagen. Bouwstenen van een dergelijke 
training kunnen zijn: 

 Inzicht in het ziektebeeld 

 Participatie in de lokale samenleving van mensen met dementie  

 Bewegen als bron voor ontmoeting en zelfredzaamheid 

 Het lerend vermogen van mensen met dementie 

 Aandachtspunten bij woningaanpassingen en hulpmiddelenverstrekking 

 Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers 

 Samenwerking binnen gemeentelijk apparaat en met maatschappelijke partners 
De trainingen voor gemeenten zijn altijd maatwerk-trainingen. Desgewenst kunnen de trainingen 
ook gezamenlijk voor enkele samenwerkende gemeenten gegeven worden. DAZ-trainingen zijn 
onafhankelijk en objectief. Onze focus is altijd gericht op wat mensen met dementie nog WEL 
kunnen.  
 

DAZ heeft zowel veel kennis en ervaring rond dementie, maar heeft ook inzicht in de rol en het 
functioneren van gemeenten. Enkele relevante activiteiten van DAZ in dat kader zijn: 

 Wij hebben bij enkele tientallen gemeenten een quickscan dementiebeleid uitgevoerd, mede 
uit naam van Alzheimer Nederland.  

 Wij hebben drie van de populairste boeken over dementie geschreven: Had ik het maar 
geweten, (Op)nieuw geleerd, oud gedaan en Handig bij dementie. 

 Voor de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV, inmiddels opgegaan in Platform31) 
hebben wij een woningaanpassingslijst rond dementie ontwikkeld. 

 Wij zijn betrokken bij veel praktische beweegprojecten rond mensen met dementie en 
werken onder andere met het Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB) samen. 

 Wij zijn kwartiermaker en/of projectleider voor concrete vernieuwende gemeentelijke 
dementieprojecten, zoals DemenTalent. 

Wij trainen dagelijks groepen zorgverleners, welzijnswerkers en familieleden, over diverse aspecten 
rond de omgang met dementie.  
 

Heeft u belangstelling voor een dergelijke training, nodig ons dan uit voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek 035-6220336 of info@anderszorgen.nl. Uiteraard kunt u ons ook 
benaderen voor de ondersteuning van concrete projecten.  
 

www.anderszorgen.nl en www.dementievriendelijke-gemeente.nl 
 

DAZ = Praktisch, confronterend, betrokken,  inspirerend, vernieuwend 


