
Terugblik 2021



Inleiding

In het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert 2020-2023 staat de volgende visie 
uitgewerkt:

Weert is een solidaire samenleving met ruimte en respect voor mensen met een vorm van 
dementie en hun omgeving. Wij vinden het belangrijk om mensen die met dementie te maken 
krijgen, passende zorg en ondersteuning te bieden zodat hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk 
past bij hun behoefte. In Weert is het voor mensen met dementie mogelijk om deel te nemen aan 
alledaagse activiteiten. Het is belangrijk dat inwoners meer weten over dementie en hoe om te 
gaan met mensen die dementie hebben. Ze weten wat ze zelf kunnen doen om deze mensen en hun 
omgeving te steunen.

Op basis van deze visie zijn een viertal doelen geformuleerd en aan elk doel is een aantal 
resultaten gekoppeld. In deze terugblik worden per doel de behaalde resultaten en uitgevoerde 
activiteiten in 2021 benoemd. 

1. Er is voldoende kennis en bewustwording over dementie in de eigen 
organisatie en in de gemeenschap. 

Binnen deze doelstelling is gewerkt aan de volgende resultaten:

Goede basisinformatie is beschikbaar en vindbaar.

Website
Op de website van Punt Welzijn en Hulp bij Dementie Midden-Limburg is veel informatie te vinden 
over dementie en het lokale aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 
https://www.puntwelzijn.nl/dementie
https://www.hulpbijdementie.nl/midden-limburg 

Vitaal met Dementie
Land van Horne heeft een programma Vitaal met Dementie ontwikkeld. Mensen die onlangs de 
diagnose dementie hebben gekregen én hun mantelzorgers leren over de ziekte dementie en hoe ze 
hiermee om kunnen gaan. Het programma bestaat uit 12 bijeenkomsten waarin door allerlei 
verschillende disciplines (zoals de specialist ouderengeneeskunde, de fysiotherapeut, de 
maatschappelijk werker, de psychiater) allerlei inhoudelijke en praktische informatie wordt 
gegeven. In 2021 zijn gesprekken gestart tussen de gemeente Weert en Land van Horne over een 
gezamenlijke financiering van dit programma, zodat dit naar de toekomst toe structureel geborgd 
kan worden. Dat heeft ertoe geleid dat het college op 1 februari 2022 een subsidie heeft verleend 
aan Land van Horne waarmee het programma Vitaal met Dementie in 2022 vier keer uitgevoerd kan 
worden. 

Het Alzheimer Café
Het Alzheimer Café Weert heeft als gevolg van de coronamaatregelen in 2021 veel bijeenkomsten 
moeten annuleren. In totaal zijn er slechts 3 bijeenkomsten in 2021 door kunnen gaan. Vanaf 21 
februari 2022 gaan de bijeenkomsten weer starten, op een nieuwe locatie in het Bibliocenter in 
Weert. Het Alzheimer Café Weert biedt maandelijks aan gemiddeld  50 bezoekers, mensen met 
dementie, mantelzorgers, familieleden en zorgmedewerkers, de gelegenheid om informatie over 
dementie en het omgaan met dementie op te halen. Daarnaast biedt het Alzheimer Café de 
gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, verhalen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. 
Door de coronamaatregelen is het aantal bezoekers echter beperkt tot ongeveer 30 en men dient 
zich vooraf aan te melden. 

Ouderenbeurs 
Op 31 oktober 2021 heeft er een Ouderenbeurs plaatsgevonden in het Cwartier, georganiseerd door 
diverse zorgaanbieders. Het Alzheimer Café Weert, Alzheimer Nederland, afd. Midden-Limburg, 
Hulp bij Dementie Midden-Limburg en Punt Welzijn waren bij deze beurs aanwezig om informatie 
te geven over dementie en het lokale aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

https://www.puntwelzijn.nl/dementie
https://www.hulpbijdementie.nl/midden-limburg


De kennis over dementie en handelingsvaardigheid in het omgaan met dementie bij 
maatschappelijke organisaties, ondernemers, winkeliers, verengingen, vrijwilligers en 
mantelzorgers is toegenomen.

Trainingen goed omgaan met dementie
In 2021 zijn er trainingen georganiseerd voor vrijwilligers en mantelzorgers in samenwerking met 
Punt Welzijn, MET ggz, Hulp bij Dementie Midden-Limburg, Home Instead en Samen 
Dementievriendelijk. In totaal hebben er 73 deelnemers aan deze trainingen meegedaan. 
Tijdens deze trainingen leren deelnemers hoe zij goed om kunnen gaan met mensen met dementie 
en hoe zij dementie kunnen herkennen. De trainingen worden goed ontvangen en zullen in 2022 
opnieuw worden georganiseerd. 

Ook voor ondernemers was een training georganiseerd maar deze is helaas geannuleerd vanwege te 
weinig aanmeldingen. Ondernemers in de binnenstad zijn op 21 september 2021 (Wereld Alzheimer 
Dag) wel bezocht door een lid van de werkgroep van het Alzheimer Café en een 
ervaringsdeskundige mantelzorger. Zij zijn met de ondernemers het gesprek aangegaan over wat zij 
doen als zij mensen met dementie in hun zaak tegenkomen en waar zij dan tegenaan lopen. Deze 
actie heeft bijgedragen aan de bewustwording bij ondernemers, de reacties op deze actie waren 
erg positief. 

Workshop Beleef Dementie
Voor de medewerkers van de Vraagwijzer en Publiekszaken stond de workshop ‘Beleef Dementie’ 
op de planning. Tijdens deze workshop kunnen medewerkers door middel van een VR-bril ervaren 
hoe het is om dementie te hebben, waarna zij onder begeleiding het gesprek aangaan met elkaar 
over hoe we op een respectvolle manier mensen met dementie kunnen benaderen. Deze training is 
niet mogelijk in digitale vorm en hebben we daarom in 2021 niet kunnen organiseren als gevolg van 
de coronamaatregelen. Dit schuift daarom door naar 2022. 

De geldende coronamaatregelen in 2021 hebben grote invloed gehad op het behalen van dit 
resultaat. Fysieke bijeenkomsten zijn een groot deel van het jaar niet mogelijk geweest. Zodra dit 
wel weer mogelijk is wordt hierin een inhaalslag gemaakt en zal er meer aandacht zijn voor 

training en voorlichting. 

Campagne
Wat in 2021 wel mogelijk is geweest is de campagne 
‘Help je mij als ik het soms vergeet’ in de gemeente 
Nederweert, Leudal en Weert. Deze campagne is 
uitgevoerd door Punt Welzijn en had als doel om 
inwoners bewust te maken van dingen die zij kunnen 
doen wanneer ze in contact komen met iemand met 
dementie. Door middel van borden langs de weg, 
posters en filmpjes die verspreid zijn via social media 
is gewerkt aan deze bewustwording. De reacties hierop 
waren erg positief, de campagne heeft mensen aan 
het denken gezet. Klik op onderstaande link om de 
filmpjes terug te kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQ9TH1OkQ-o

https://www.youtube.com/watch?v=8XVkHrtUG60

“Ik sta erom bekend dat ik niet gauw een compliment geef, maar als jullie nu 
zeggen dat je morgenavond nog 2.5 uur hier komt vertellen over dementie, dan 

bén ik er!”

https://www.youtube.com/watch?v=iQ9TH1OkQ-o
https://www.youtube.com/watch?v=8XVkHrtUG60


2. Mensen met dementie wonen in een passende en veilige omgeving. 

Binnen deze doelstelling is gewerkt aan de volgende resultaten:

Inwoners zijn zich eerder bewust van de eigen verantwoordelijkheid die zij hebben om hun woning 
(tijdig) geschikt te maken voor de oude dag. 

Mijn Huis Op Maat
In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen voor de start van de campagne Mijn Huis Op Maat in 
2022. De gemeente Weert heeft deze campagne/project opgezet in nauwe samenwerking met 
Generatie Thuis, Punt Welzijn en de Rotary Club Weert-Land van Horne. De campagne Mijn Huis Op 
Maat wil mensen bewust maken van de mogelijkheden om gezond en gelukkig oud te worden in hun 
eigen huis en wat mensen hier zelf in kunnen doen. Vanaf 2022 gaat deze campagne starten, 
bijvoorbeeld door het actief informeren van senioren, het geven voor voorlichting via de 
seniorenverenigingen en via de lokale media. 

Inwoners weten welke mogelijkheden er zijn om hun woonomgeving veiliger en passender te 
maken. 

De Huistest
Onderdeel van Mijn Huis Op Maat is de Huistest. De Huistest maakt inwoners attent op handige tips 
en oplossingen voor een comfortabeler en veiliger huis, bijvoorbeeld op het gebied van inbraak-, 
brand- en valpreventie. Alle inwoners van Weert kunnen vanaf 2022 gratis een uitgebreide Huistest 
invullen op www.mijnhuisopmaat.nl. Ook is het mogelijk om een huisbezoek aan te vragen door een 
vrijwillige woonadviseur. Deze woonadviseur vult dan samen met de bewoners de Huistest in. Na 
het invullen van de Huistest ontvangt de bewoner een persoonlijk woonadviesrapport met daarin de 
verbeterpunten van de woning. 

In 2021 is er een communicatieplan voorbereid, zijn er tien leden van de Rotary Club Weert-Land 
van Horne opgeleid tot vrijwillig woonadviseur en zijn alle randvoorwaarden voor een goede 
projectuitvoering geregeld. Punt Welzijn heeft een aanvullende subsidie ontvangen voor de 
coördinatie van Mijn Huis Op Maat. 

Pilot Memory Lane 
De casemanagers van Hulp bij Dementie hebben in 2021 meegedaan aan een pilot rondom digitale 
ondersteuning/begeleiding in de thuissituatie van mensen met dementie. In deze pilot is 
onderzocht of er behoefte is aan de inzet van een digitaal zorgbeeldscherm genaamd ‘Memory 
Lane’. Dit zorgbeeldscherm kan helpen bij een daginvulling en draagt bij aan de communicatie 
tussen de persoon met dementie en diens familie, mantelzorgers en zorgprofessionals. 

Onderzoek domotica
Er is door Punt Welzijn onderzoek gedaan naar de behoefte van mantelzorgers van mensen met 
dementie op het gebied van domotica (thuistechnologie). Hieruit blijkt dat er nog veel 
onbekendheid is en dat men hier graag meer over zou willen weten. In 2022 wordt hier door Punt 
Welzijn aandacht aan besteed.

3. Mensen met dementie en hun mantelzorgers ontvangen passende zorg en ondersteuning.
Binnen deze doelstelling is gewerkt aan de volgende resultaten: 

Inwoners in Weert hebben de mogelijkheid om hun zorgen over het (verwarde) gedrag van een 
andere inwoner neer te leggen bij een meldpunt, waarna dit signaal een gepaste opvolging krijgt.
Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg heeft ook in 2021 subsidie ontvangen voor de 
uitvoering van het regionale Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Bereikbaar via tel.nr 0800-1205. 
Zowel inwoners als professionals kunnen contact opnemen wanneer zij vragen of een advieswens 
hebben over hulp en zorg aan personen met zorgwekkend gedrag. 

http://www.mijnhuisopmaat.nl/


In Weert zijn voldoende mogelijkheden voor planbare en niet-planbare zorg en 
logeermogelijkheden (respijtvoorzieningen) voor personen met dementie.

De Respijtwijzer
In 2020 is de Respijtwijzer ontwikkeld; een folder voor mantelzorgers waarin omschreven staat 
welke vormen er zijn om de zorg voor een naaste tijdelijk over te dragen. Op de website 
www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer kunnen inwoners vinden welk concreet aanbod er is. Het betreft 
een breed aanbod van logeeropvang en vakanties tot de inzet van vrijwilligers in huis. Deze 
Respijtwijzer is in 2021 verder onder de aandacht gebracht van inwoners en zorgprofessionals, 
onder andere door plaatsing van een artikel in Weert Magazine. 

Contact Provincie
In 2021 is er contact geweest tussen de gemeente en de Provincie Limburg om te verkennen of er 
mogelijkheden zijn om gezamenlijk nieuwe vormen van respijtzorg te ontwikkelen. Helaas is dit 
geen thema dat past binnen de provinciale Sociale Agenda en/of andere beleidskaders. Het is 
daarom niet mogelijk gebleken om op dit gebied aan te haken bij de Provincie Limburg. 

De keten rondom dementiezorg in Weert is verbeterd: 

Pilot ‘Dementie achter de voordeur’
Eén van de Wmo-regisseurs heeft in 2020 en 2021 deelgenomen aan de pilot ‘Dementie achter de 
voordeur’. Deze pilot heeft gezorgd voor mooie inzichten die gedeeld zijn met het team van Wmo-
regisseurs. Er is meer inzicht gekomen in de ziekte dementie, wat dit doet met de persoon met 
dementie en diens omgeving en welke ondersteuning vanuit de Wmo dan gewenst is. Als gevolg 
hiervan zijn er gesprekken gevoerd met de casemanagers van Hulp bij Dementie om de onderlinge 
samenwerking en werkafspraken te verbeteren. 

Symposium ‘Dementiezorg, onze zorg!’
Op Wereld Alzheimer Dag heeft er een symposium plaatsgevonden waar 49 zorgprofessionals die 
werkzaam zijn binnen de keten van dementiezorg aanwezig waren. Het thema was ‘Dementiezorg, 
onze zorg”. Tijdens dit symposium is allerlei input opgehaald hoe de keten rondom dementiezorg 
verbeterd kan worden. 11 personen hebben zich aangemeld om in de vorm van een werkgroep aan 
de slag te gaan met deze verbeterpunten. Punt Welzijn en Hulp bij Dementie gaan hiermee aan de 
slag. 

Implementatie onderzoeksresultaten
Vanuit Punt Welzijn is er door een studente Toegepaste Psychologie een onderzoek uitgevoerd naar 
de behoeften van mantelzorgers van mensen met dementie. Belangrijkste conclusie uit dit 
onderzoek is dat de mantelzorger vaak pas achteraf constateert dat vroege ondersteuning en 
begeleiding cruciaal is om de taken als mantelzorger vol te kunnen houden. De conclusies en 
aanbevelingen worden gedeeld met het netwerk en meegenomen in de werkwijze bij ondersteuning 
van mantelzorgers. 

4. Mensen met dementie kunnen zo lang mogelijk zelfstandig (blijven) 
participeren.
Binnen deze doelstelling is gewerkt aan de volgende resultaten: 

Er zijn meer passende activiteiten voor personen met dementie en hun 
mantelzorgers.

Dansvoorstelling in zorgcentra
De gemeente heeft subsidie verleend aan Dansen met Sophie voor de 
uitvoering van de dansvoorstelling ‘Sloeët mich nog us in eur erm’. Deze 
dansvoorstelling is gebaseerd op een waargebeurd verhaal rond de jaren 50. 
Het betreft een solovoorstelling vol muziek uit de jaren 50 waarmee ouderen 
hun jeugd weer opnieuw herbeleven. De voorstelling wordt uitgevoerd in het 
Weerter dialect en daarmee komt het nóg dichter bij de beleefwereld van mensen met dementie. 
De voorstelling is in de zomer van 2021 vertoond bij 12 woonzorgcomplexen in Weert, veelal in de 
buitenlucht in verband met de coronamaatregelen. 

http://www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer


Cultureel programma RAAK!
Het Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) heeft samen met Punt Welzijn, Hulp 
bij Dementie, Zorgmies en Alzheimer Nederland, afd. Midden-Limburg gewerkt aan de ontwikkeling 
van een nieuw cultureel aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers, genaamd 
RAAK!. Het programma is gericht op actieve cultuurparticipatie en het samen genieten van kunst en 
cultuur. Voor de financiering van dit programma is een subsidieaanvraag ingediend bij onder andere 
het Fonds Cultuur Participatie. Vlak voor de zomer werd bekend dat deze subsidie niet toegekend 
kon worden omdat het subsidieplafond reeds bereikt was. Dit was een grote teleurstelling, zeker 
ook omdat de aanvraag inhoudelijk wel positief beoordeeld was. Twee andere fondsen hebben in 
2021 wel een (kleiner) subsidiebedrag toegekend. Vanuit het corona compensatie pakket voor de 
ondersteuning van kwetsbare groepen heeft het college in november 2021 subsidie verleend aan 
RICK voor het resterende deel dat nodig was om het programma RAAK! te gaan uitvoeren. De 
daadwerkelijke uitvoering van RAAK! zal in 2022 plaatsvinden. 

Wereld Alzheimer Dag
In de week rondom 21 september 2021, Wereld Alzheimer Dag, zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een korte terugblik:

- Bioscoopvoorstelling The Father (voor mantelzorgers van mensen dementie, in totaal 89 
bezoekers). Na afloop kon er nagepraat worden met mantelzorgondersteuners, 
ergotherapeuten en casemanagers dementie. 

- Samen de geschiedenis in (door Bibliocenter samen met Erfgoedhuis, 4 deelnemers). Onder 
begeleiding van een vrijwilliger van het Erfgoedhuis gaan mensen het gesprek aan over 
gebeurtenissen uit de geschiedenis. Deze keer stond de bevrijding van Weert centraal. 

- Dementievriendelijke bioscoopvoorstelling (voor mensen met dementie, in totaal 30 
bezoekers). 

Activiteitenaanbod
Op de website van Punt Welzijn is een actueel activiteitenaanbod te vinden voor personen met 
dementie en hun mantelzorgers. Ook de trainingen en workshops zijn in dit overzicht terug te 
vinden. 

Lokale verenigingen staan open voor personen met dementie, waarbij de persoon met al zijn 
beperkingen geaccepteerd wordt en mee kan blijven doen aan de activiteiten.

Vrijwilligersorganisaties zijn benaderd om deel te nemen aan de trainingen GOED omgaan met 
dementie, georganiseerd vanuit Punt Welzijn. In 2021 zijn op dit punt verder geen activiteiten 
ondernomen. 

Het aantal beschikbare maatjes voor personen met dementie is toegenomen.

Vanwege de coronamaatregelen die een groot gedeelte van 2021 golden, was er in 2021 minder 
vraag naar dementiemaatjes. Met het huidige aanbod van zeven maatjes kon aan de vraag 
tegemoet gekomen worden. Eind 2021 zagen we deze vraag wel stijgen. In december 2021 is in het 
huis-aan-huis verspreide magazine ‘Mensen maken Weert & Nederweert’ aandacht geweest voor dit 
type vrijwilligerswerk. Dit zorgde voor de toename van een aantal respijt- / dementiemaatjes. In 
2022 wordt een campagne uitgerold om nieuwe dementiemaatjes te werven. 

Reactie van Sophie Everaerts, uitvoerder van de voorstelling: “Het was werkelijk 
geweldig om te kunnen toeren door Weert en omgeving. Ik heb senioren met 
dementie van gesloten naar open naar verwonderd zien reageren. Senioren zongen 
mee en praatte mee met de spreekwoorden en gezegden. Het waargebeurde 
verhaal bracht het publiek in een stemming van herinneringen ophalen aan 
dansavonden, vroegere liefdes en ouders die streng waren”. 



Overige activiteiten

Uitvoeringsplan Mantelzorgvriendelijk Weert
In het Uitvoeringsplan Mantelzorgvriendelijk Weert 2022 t/m 2025, dat in 2021 door het college is 
vastgesteld, is als doel opgenomen ‘Weert is een dementievriendelijke samenleving’. Hiermee zijn 
de doelstellingen en resultaten uit het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk Weert voor de 
periode tot en met 2025 ook geborgd in het mantelzorgbeleid. 

Certificaat Dementievriendelijke Gemeente
De gemeente Weert heeft op 23 september het certificaat voor ‘dementievriendelijke gemeente’ 
ontvangen uit handen van Anne Kies (Alzheimer Café Weert) en Ilse Nevels (Alzheimer Midden-
Limburg). 

Communicatie

Twee keer per jaar vindt er overleg plaats met de Klankbordgroep Dementievriendelijk Weert. In 
deze groep zijn maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, seniorenverenigingen, 
ervaringsdeskundigen, ondernemers en vrijwilligersorganisaties vertegenwoordigd die ook 
betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma Dementievriendelijk 
Weert. 
Vier keer per jaar vindt er afstemming plaats met de Regiegroep Dementievriendelijk Weert. In 
deze regiegroep zit Punt Welzijn, Wonen Limburg, het RICK, Alzheimercafé Weert en Alzheimer 
Nederland; afd. Midden-Limburg. 
De Participatieraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang. 

“In Weert wonen nu naar schatting ruim 1.000 mensen met dementie en dit aantal 
zal bijna verdubbeld zijn in 2050. Weert wil graag een dementievriendelijke 
gemeente zijn met ruimte en respect voor mensen met dementie en hun omgeving. 
Zo kunnen deze inwoners zo lang mogelijk mee blijven doen met alledaagse 
activiteiten en kwaliteit van leven blijven ervaren. Wij werken hierin samen met 
maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, ondernemers en verenigingen. En 
dat blijven we doen, want we hebben iedereen nodig voor een dementievriendelijk 
Weert” (wethouder Paul Sterk)


