OP WEG NAAR EEN
DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENSCHAP

FASE 1

URGENTIE & AMBITIE

Steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Het is
belangrijk dat mensen met dementie mee kunnen blijven
doen. Op straat, in de winkel, thuis. Daarom streven we
naar een dementievriendelijke gemeenschap. Dit bereiken
we alleen samen!

Zet helpt… bij het agenderen van de problematiek,
verbinden van partijen en borgen van lokaal eigenaarschap.
Acties: zoek partijen die samen willen (of blijven) werken
aan een dementievriendelijke gemeenschap.
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FASE 2

DOELSTELLINGEN DVG
Weg met het taboe!
Inzicht biedt uitzicht
Mensen met dementie tellen mee
Samen
Voor jong en oud
Warme zorg
Burgers zoals u en ik
Iedereen welkom
Veilig thuis
Gemeente-breed

Sluit aan bij de lokale situatie in je gemeenschap, benadruk
en versterk wat er al is, maar heb oog voor de toekomst.

Zet helpt… door te ondersteunen in het aanbrengen van
organisatiestructuur en focus in het plan van aanpak, en
door het mee aanjagen van een lokaal netwerk.
Acties: breng een kleine initiatiefgroep bij elkaar en
benader mensen hiervoor persoonlijk, kom regelmatig bij
elkaar, stel doelstellingen vast en maak een plan van
aanpak.
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LOKALE ENERGIE & STRUCTUUR

FASE 3
2

VERBINDING & BEWEGING

Ga aan de slag! Activeer en enthousiasmeer de
gemeenschap voor het onderwerp.

LOKALE ENERGIE
& STRUCTUUR

Zet helpt... met het vergroten en versterken van een
lokaal netwerk, door inhoudelijke kennis te bieden en
het inzichtelijk maken van impact en resultaten.
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4
KENNISDELING

Acties: organiseer bijvoorbeeld een publieksbijeenkomst,
start met activiteiten, zorg voor publiciteitsmomenten, deel
je activiteiten en successen, kijk en plan vooruit zodat de
DVG toekomstbestendig & in beweging blijft.

FASE 4

KENNISDELING

Praat met andere gemeenten; deel je goede voorbeelden,
laat zien wat werkt en leer van elkaar.

Zet helpt… door netwerken aan elkaar te koppelen,
kennisbijeenkomsten te organiseren, door regionale
afstemming en door nieuwe onderwerpen te agenderen.
Acties: neem deel aan kennisbijeenkomsten en zoek
buurgemeenten op om gezamenlijk acties uit te werken en
te leren van elkaar. Blijf vernieuwen door nieuwe
onderwerpen op te pakken. Hiermee houd je de DVG in
beweging!
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Houdt ambities staande,
maakt volhoudbaar

Heeft oog voor en
stimuleert initiatief
en beweging vanuit
de juiste personen
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Biedt structuur,
richting, mijlpalen

