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Interventie 2020 2021 2022 2023 

Informatie  Aansluiten op dat nodig is. 

Vorm en inhoud van 
informatie op maat. 

 ontwikkelen 

informatieboekje over 
respijtzorg met extra 
aandacht voor dementie en 
extra aandacht voor 

aanpassingen 
woonomgeving. 
(zie 1a. Uitvoerings-
programma dementie) 

 
 

 Aansluiten op wat nodig is. 

Vorm en inhoud van  
informatie op maat. 

 Jaarlijkse update boekje 

(1.a). 
 

 Jaarlijkse update boekje 

(1.a). 
 

 Jaarlijkse update boekje 

(1.a). 
 

Mantelzorgadviseur: 

advies en ondersteuning 

 In gesprek met 

mantelzorgers; op vraag en 
outreachende benadering. 

 Persoonlijke gesprekken. 
 Coachende aanpak tot eigen 

regie. 
 Aansluiten op wat nodig is. 

Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat.  

 In gesprek met 

mantelzorger; op vraag en 
outreachende benadering. 

 Persoonlijke gesprekken. 
 Coachende aanpak tot eigen 

regie. 
 Aansluiten op wat nodig is. 

Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat. 

  

Bewustwording  Campagne mantelzorg met 
als doel (h)erkenning. 

 Handelingsverlegenheid 
verminderen bij 

inwoners/omgeving van de 
mantelzorger. 

 Zichtbaar aanwezig zijn. 

 Dementie extra onder de 
aandacht brengen 
(zie 2.a Uitvoerings-
programma dementie). 

 Campagne mantelzorg met 
als doel (h)erkenning. 

 Handelingsverlegenheid 
verminderen bij 

inwoners/omgeving van de 
mantelzorger. 

 Zichtbaar aanwezig zijn. 

 Dementie extra onder de 
aandacht brengen (2.a). 

 

 Dementie extra onder 
de aandacht brengen 
(2.a). 
 

 Dementie extra onder 
de aandacht brengen 
(2.a). 
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Ketenbenadering  Samenwerking ketenpartners 

versterken rondom het 
thema mantelzorg en 
dementie. 

 Aansluiten op wat nodig is. 
Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat. 

 Aanjagen en stimuleren tot 
(nieuwe) activiteiten voor 
mensen met een dementie 

(zie 4.a. Uitvoerings-
programma dementie). 

 Ondersteuningsbehoefte mbt 
dementie  bij verenigingen 

inventariseren (zie 4.b 
Uitvoeringsprogramma 
dementie). 

 organiseren ism derden van 
voorlichtingsbijeenkomsten 
aan burgers over dementie  
(zie 2.a Uitvoerings-

programma dementie) 

 stimuleren organisaties om 
medewerkers te trainen (zie 
1.b Uitvoeringsprogramma 
dementie). 

 invulling geven aan de 

ondersteuningsbehoefte ism 
partners (zie 4.b 
Uitvoeringsprogramma 
dementie). 

 aanbieden training/ 
workshop ism partners (zie 
4.b Uitvoeringsprogramma 

dementie). 
 

 Aansluiten op wat nodig is. 

Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat. 

 Aanjagen en stimuleren tot 
(nieuwe) activiteiten voor 
mensen met een dementie 
(4.a). 

 organiseren ism derden van 
voorlichtingsbijeenkomsten 
aan burgers over dementie 

(2.a). 
 stimuleren organisaties om 

medewerkers te trainen 
(1.b). 

 invulling geven aan de 
ondersteuningsbehoefte ism 
partners (4.b). 

 aanbieden training/ 
workshop ism partners (4.b). 

 Aansluiten op wat nodig 

is. Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat. 

 Aanjagen en stimuleren 
tot (nieuwe) activiteiten 
voor mensen met een 
dementie (4.a). 

 organiseren ism derden 
van voorlichtings-
bijeenkomsten aan 

burgers over dementie 
(2.a) 

 stimuleren organisaties 
om medewerkers te 

trainen (1.b)  
 invulling geven aan de 

ondersteuningsbehoefte 
ism partners (4.b). 

 aanbieden training/ 
workshop ism partners 
(4.b). 

 Aansluiten op wat nodig 

is. Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat. 

 Aanjagen en stimuleren 
tot (nieuwe) activiteiten 
voor mensen met een 
dementie (4.a) 

 organiseren ism derden 
van voorlichtings-
bijeenkomsten aan 

burgers over dementie 
(2.a) 

 stimuleren organisaties 
om medewerkers te 

trainen (1.b). 
 invulling geven aan de 

ondersteuningsbehoefte 
ism partners (4.b). 

 aanbieden training/ 
workshop ism partners 
(4.b). 

Respijtzorg  Aansluiten op wat nodig is. 
Vorm en inhoud van 

respijtzorg op maat. 
 Respijtmogelijkheden onder 

de aandacht brengen bij 

 Aansluiten op wat nodig is. 
Vorm en inhoud van 

respijtzorg op maat. 
 Respijtmogelijkheden onder 

de aandacht brengen bij 
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mantelzorgers. 
 Opzetten wervingscampagne 

nieuwe maatjes voor 
dementie (zie 4.c 
Uitvoeringsprogramma 

dementie). 
 Makelen vraag en aanbod  

dementie maatjes (zie 4.c 
Uitvoeringsprogramma 
dementie). 

 Een overzicht maken van de 
huidige respijtvoorzieningen 

die er binnen de regio zijn 
voor planbare en niet 
planbare logeerzorg en 
alternatieven hiervoor (zie 
3.b Uitvoeringsprogramma 
dementie). 

 Input leveren wat de vraag / 
behoefte is vanuit de 

mantelzorger mbt 

logeerzorg (zie 2.a 

Uitvoeringsprogramma 

dementie). 
 

mantelzorgers. 
 makelen vraag en aanbod 

dementie maatjes ( 4.c). 
 
 

Specifieke doelgroepen: 

 

-Allochtone mantel-    

zorgers 
-Jonge mantelzorgers 

-Werkende mantel-zorgers 

 Coachende aanpak tot eigen 

regie. 
 Aansluiten op wat nodig is. 

Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat. 

 Voorlichting geven aan 
jongeren  
 

 

 

 Coachende aanpak tot eigen 

regie. 
 Aansluiten op wat nodig is. 

Vorm en inhoud van 
ondersteuning op maat. 

 Voorlichting geven aan 
jongeren  
 

 

  

Dementie  website Punt Welzijn 
uitbreiden met dementie  

(zie 1.a Uitvoerings-
programma dementie) 

 vindbaarheid website 
optimaliseren zodat die 

 website actueel houden, 
in bijzonder de pagina 

dementie ( 1.a) 
 cursusoverzicht actueel 

houden (1.b) 
 stimuleren consultfunctie 

 website actueel 
houden, in bijzonder  

de pagina dementie 
(1.a).  

 cursusoverzicht 
actueel houden 

 website actueel 
houden, in bijzonder  

de pagina dementie 
(1.a)  

 cursusoverzicht 
actueel houden (1.b) 
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makkelijk vindbaar is voor 
de burger  

 ontwikkelen overzicht  
(dementie) cursussen en 
trainingen voor professionals 

en mantelzorgen ( zie 1.b 
Uitvoeringsprogramma 
dementie). 

 Stimuleren consultfunctie 
van een EDOMAH 
ergotherapeut (zie 2.b 
Uitvoeringsprogramma 

dementie). 
 inventariseren hoe we 

invulling kunnen geven aan 

voorlichting mbt veilig en 

comfortabel oud worden 

(zie 2.a Uitvoerings-

programma dementie). 

(2.b). 
 Optioneel: naar 

aanleiding van de 
inventarisatie ogv 
voorlichting wordt dan 

een keuze gemaakt en in 
de uitvoering daarvan 
heeft de projectleider dan 
een rol (2.a). 

 PM PROJECT:  mbt 
voorlichting opzetten 
(2.a). 

 

(1.b). 
 stimuleren 

consultfunctie (2.b). 

 stimuleren 
consultfunctie (2.b) 

Waardering  Waardering op maat.  Waardering op maat.   
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Begroting Mantelzorgvriendelijk Weert 2018 – 2022 

(incl Dementie vriendelijk Weert 2020-2023) 

        Personele kosten   Activiteitenkosten 

  2020 2021 2022 2023   2020 2021 2022 2023 

Informatie 

Nieuwsbrief          €     700   €     700    

Folders en persberichten          €  1.650   €   1.650    

Themabijeenkomsten          €     500   €     500    

Informatiemarkten          €     150   €    150    

Informatie op maat 
  
€ 20.750  
 

  
€  17.500 
 

  
€   8.228 
 

                        
€   8.228 
 

   €  1.500             €  1.500   €  1.500   €  1.500 

Advies en ondersteuning 

Persoonlijk gesprek met 
mantelzorger 

                      

Spreekuur op locatie   
 

                  

Lotgenotencontact               €   500   €   500      

Verkennen wat nodig is op alle 
gebieden. 

  
 

         €   500   €   500      

Coaching              €    500   €   500      

Ondersteuning op maat  € 57.125  € 57.125  ?    ? 
 

   €    500   €   500   €   500   €  500    

Bewustwording   

Campagne €  8.313 €  5.725 €  1.725   € 1.725      €  11.000   €  8.000   ?     ?   

Zichtbaarheid Steunpunt 
vergroten 

€  2.500 €  2.500               €    4.500   €   1.500        

Ketenbenadering   

Samenwerking €  5.000 €  5.000  €  2.875    €  2.875      €    500  €   500   €  150   €   150    

Afstemming eenduidige 
benadering /scholing 

     
 

              

Maatwerk; interventies 
afstemmen 
(incl dementie 
-Stimuleren medewerkerstraining 
-Organiseren voorlichtings-
bijeenkomsten 

-Aanjagen en stimuleren tot   
nieuwe activiteiten 

 € 12.875  € 12.875 
  
€  12.875 
 

   €  12.875 
 

   €  5.000  €  4.000  €  3.000 €  3.000   
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-Ondersteuningsbehoeften 

verenigingen inventariseren 
-Invulling geven aan 
ondersteuningsbehoeften 
verenigingen 
-Aanbieden trainingen en 
workshops. 

Respijtzorg 

Coachend maatje          €     600   €     600   €     600   €      600  

Respijtvoorzieningen € 35.000 € 35.000  € 5.750  € 5.750    €  3.000   €  1.500   €  1.000    €  1.000 

 

 
Specifieke doelgroepen 

Op maat € 12.650 € 12.650 
 

        €   3.000 €   3.000     

             

Dementie 
 

                  

Website  
€  5.750 
 

€  2.300 
 

   €  3.000 €  1.000 €  1.000 €  1.000 

Ontwikkelen overzicht (dementie) 
cursussen en trainingen 

€    575 
 

            

Stimuleren consultfunctie 
 

            

Inventarisatie 
voorlichtingsmogelijkheden 

€  4.313  PM project  PM   PM   € 1.000 €   1.000 PM PM  

 

Waardering 

Waardering op maat €   6.000 €   6.000        €   2.500  €    2.500   

Subtotaal €170.851 €156.675 €31.453 €31.453  €40.600 €30.100 €7.750 €7.750 

  

         Totaal 2020 €211.451 

        Totaal 2021 €186.775 

        Totaal 2022 €  39.203 

        Totaal 2023 €  39.203 
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Mantelzorg + 
dementie 

mantelzorg Extra tbv 

dementie 

EXTRA 

URENINZET 

EXTRA 

BUDGET 
ACTIVITEITEN 

Totaal 2020 € 211.451 € 184.250 € 27.201 371 UUR € 5.850,- 

Totaal 2021 € 186.775 € 176.250 € 10.525 125 UUR € 3.350.- 

Totaal 2022 € 39.203  € 39.203   

Totaal 2023 € 39.203  € 39.203   

 

 

 

 

Uit begroting: mantelzorg 
vriendelijk Weert 

Personele kosten 
mantelzorg 

Activiteiten mantelzorg 

2020 €    149.500   €        34.750 

2021 €     149.500 €         26.750 
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Bijlage 1 (samenvatting Uitvoeringsprogramma  dementie) 

Doelen   

1. Er is voldoende 

kennis en 

bewustwording over 

dementie in de eigen 

organisatie en de 

gemeenschap 

1.a. Goede basisinformatie is 

beschikbaar en vindbaar 
 

 ontwikkelen website 
 ontwikkelen informatieboekje 
 

1.b De kennis over dementie en 

handelingsvaardigheid in het 
omgaan met dementie bij 
maatschappelijke organisaties, 
ondernemers, winkeliers, 
verengingen, vrijwilligers en 
mantelzorgers is toegenomen 
 
 ontwikkelen overzicht cursussen 

en trainingen 

 stimuleren organisaties om 
medewerkers te trainen 

2. Mensen met 

dementie wonen in 

een passende en 

veilige omgeving 

2.a Inwoners zijn zich eerder 
bewust van de eigen 
verantwoordelijkheid die zij 

hebben om hun woning (tijdig) 
geschikt te maken voor de oude 
dag.   
 
 organiseren ism derden van 

voorlichtingsbijeenkomsten 
 inventariseren hoe we invulling 

kunnen geven aan voorlichting mbt 
veilig en comfortabel oud worden.  

 Campagne met als doel 
bewustwording 

 
 

2.b Inwoners weten welke 
mogelijkheden er zijn om hun 
woonomgeving veiliger en 

passender te maken. 
 
 Stimuleren consultfunctie van een 

EDOMAH ergotherapeut 
 ontwikkelen informatieboekje (1.a)  

 

3. mensen met 

dementie en hun 

omgeving ontvangen 

passende zorg en 

ondersteuning 

3.b In Weert zijn voldoende 
mogelijkheden voor planbare en 
niet-planbare zorg en 
logeermogelijkheden 

(respijtvoorzieningen) voor 
personen met dementie.  
 

 Een overzicht maken van de 
huidige respijtvoorzieningen die 
er binnen de regio zijn voor 
planbare en niet planbare 
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logeerzorg en alternatieven 
hiervoor. 

 volgen landelijke  pilots 
logeerzorg en vertalen naar 
mogelijkheden lokaal 

 ontwikkelen informatieboekje 
(zie 1.a) 

 

4. Mensen met een 

dementie kunnen zo 

lang mogelijk blijven 

participeren. 

4.a Er zijn meer passende 

activiteiten voor personen 
met dementie en hun 
mantelzorgers.  

 
 aanjagen en stimuleren tot 

nieuwe activiteiten 

4.b 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.  
  

 Bewustwording stimuleren 
 Ondersteuningsbehoefte 

inventariseren 
 Invulling geven aan 

ondersteuningsbehoefte ism 
partners 

 aanbieden training/ workshop ism 

partners 

 
 

4.c Het aantal beschikbare 
dementiemaatjes is 
toegenomen. 

● opzetten wervingscampagne 
nieuwe maatjes 

      ● makelen vraag en aanbod           


