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Neem deze drie focuspunten op in uw coalitieakkoord 

Zo is uw gemeente goed voorbereid op het groeiende aantal mensen met dementie

Zet in op passende woonvormen
Passend woonaanbod ontbreekt voor mensen met dementie en hun naasten. Hierdoor blijven ze
te lang in een ongeschikte woning wonen, met crisissituaties, hogere zorgkosten én een gebrek aan
doorstroom op de woningmarkt tot gevolg. Er zijn nieuwe woonvormen nodig met goede ondersteuning
en zorg op maat waar mensen met dementie tijdig naar toe willen verhuizen. Gebruik hiervoor de Wijzer 
wonen met dementie (www.alzheimer-nederland.nl/wonen).
Oproep: Uw woonzorgvisie heeft concrete actiepunten nodig. Bepaal hoeveel dementievriendelijke woningen  
u gaat bouwen, betrek inwoners met dementie, werk samen met woningcorporaties en zorgaanbieders en wees 
flexibel in het herzien van bestemmingsplannen voor (bestaande) bouw.   

Investeer in voldoende dagactiviteiten voor mensen met dementie
Zinvolle daginvulling die aansluit bij de behoefte van mensen met dementie zijn noodzakelijke onder- 
steuning. Sociale en fysieke activiteiten zijn goed voor de gezondheid, het geeft structuur aan de dag én  
het geeft de mantelzorger tijd om op adem te komen. Zo kan het aantal zorgarme jaren worden vergroot. 
Oproep: Stel meer financiële middelen beschikbaar voor respijtzorg, ontmoetingsplekken en lotgenotencontact.

Maak uw gemeente dementievriendelijk! 
Een dementievriendelijke gemeente zet zich actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo 
lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Inwoners kunnen mensen met dementie ondersteunen 
omdat ze kennis hebben over het herkennen van en omgaan met dementie.
Oproep: Stimuleer dementievriendelijke initiatieven vanuit de wijk, bij verenigingen, culturele instellingen en  
in winkels. Verwerk dit in de subsidievoorwaarden en maak hiervoor budget vrij. Vergroot de kennis over  
dementie bij de inwoners van uw gemeente door dementievriendelijke trainingen aan te bieden  
(www.samendementievriendelijk.nl).

https://www.alzheimer-nederland.nl/wonen
www.samendementievriendelijk.nl


Dementiezorg is een uitdaging

Voor het actuele en toekomstige aantal mensen met dementie  
in uw gemeente, kijk op: alzheimer-nederland.nl/pers

Een keer een Alzheimer Café bezoeken in uw regio of gemeente? Meer weten  
over dementievriendelijke gemeenten en wat de regionale afdeling van  
Alzheimer Nederland doet? Alzheimer Nederland werkt graag met u samen  
in de nieuwe raadsperiode.

Scan de QR-code voor contact en meer tips of kijk op: 
alzheimer-nederland.nl/gemeenten

Dementievriendelijke gemeente en Dementiescan
Alzheimer Nederland stimuleert gemeenten om dementie vriendelijk  
te worden zodat mensen met dementie langer kunnen meedoen. Met 
onze Dementiescan krijgt u snel inzicht in hoe dementievriendelijk  
uw gemeente is én hoe uw gemeente dementievriendelijker wordt. 
Neem contact op met belangenbehartiging@alzheimer-nederland.nl 

Voorbeelden, informatie en advies
• alzheimer-nederland.nl
•  samendementievriendelijk.nl/ 

dementievriendelijke-gemeente
• dementie.nl

Samen aan de slag
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