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Projectkaders 

De projecten worden elk verder uitgewerkt in eigen projectplannen. Hierin zijn een 

aantal kaders relevant te benoemen. Deze kaders komen niet expliciet terug in dit 

jaarplan, wat beoogt een globaal beeld te geven van de projectactiviteiten in 2021. 

Maar worden verder uitgewerkt in de onderliggende projectplannen. De kaders die 

in deze projectplannen in ieder geval terug komen zijn als volgt. 

Regio omvang 

Netwerk Dementie Haaglanden beslaat het gebied van gemeenten Den Haag, 

Wassenaar, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Sinds 1 april 2019 is Zoetermeer een 

zelfstandige regio geworden.  

Zorgstandaard dementie 

De Zorgstandaard dementie is in het voorjaar 2020 gepubliceerd. Aanbieders van 

dementiezorg dienen in 2025 conform deze zorgstandaard te werken. Alle thema’s 

zijn relevant in de zorgstandaard, sommige zaken doen we al heel goed, maar er is 

zeker ook ruimte voor verbetering. Daarom wordt de Zorgstandaard Dementie 

steeds als kader genomen in de projecten. In de projectuitwerkingen worden de 

relevante aanbevelingen in de zorgstandaard meegenomen om de 

projectactiviteiten op te baseren.  

De vijf specifieke doelgroepen 

We hanteren 4 doelgroepen in onze projectplannen welke extra aandacht nodig 

hebben omdat zij specifieke kenmerken kennen waar rekening mee gehouden 

moet worden om hen te kunnen includeren in onze activiteiten. Het betreft: 

• Jonge mensen met dementie 

• Mensen met een (niet-westerse) migratieachtergrond en dementie 

• Mensen met een verstandelijke beperking en dementie 

• Mensen met een psychiatrisch verleden en/of complex gedrag en dementie 

• Laaggeletterden en/of mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden  

Persoonsgerichte zorg, positieve gezondheid en participatie 

Dementie is een ziekte en behandeling is nog altijd niet mogelijk. Daarom moet het 

uitgangspunt niet de ziekte dementie zijn, maar het leven met dementie. Conform 

de zorgstandaard maar ook landelijk zichtbare ontwikkeling naar persoonsgerichte 

zorg, participatie met dementie en positieve gezondheid is het van belang 

dementie niet meer te medicaliseren dan nodig en vooral te kijken naar wat de 

mens met dementie en de mantelzorger nodig hebben.  

ICT & E-health 

De groeiende groep mensen met dementie (een verdubbeling wordt verwacht in 

de komende 20-30 jaar) en de arbeidsmarktproblematiek in de zorg doen ons voor 

een grote opgave staan. We willen dementiezorg op een hoog niveau houden, en 

zelfs verbeteren, maar we moeten ook kijken naar alternatieven om dementiezorg te 

kunnen blijven verlenen. Hierin biedt ICT en E-health mogelijkheden. Per project 



wordt gekeken of er slimme mogelijkheden zijn om middels ICT en E-health de 

dementiezorg te verbeteren, efficiënter te maken en effectiever te maken.  

Subsidies 

Ontwikkelingen en verbeteringen kosten vaak geld. Vanuit diverse kanten zijn er 

“potjes” geld waar aanspraak op gedaan kan worden om projectonderdelen te 

financieren. Wanneer er mogelijkheden voor subsidie zijn, wordt afgewogen of de 

tijd en energie die in een aanvraag gaat zitten in verhouding staat tot wat de 

mogelijke opbrengst is. Hierbij dient ook vermeld te worden dat Netwerk Dementie 

Haaglanden in 2021 geen gebruik kan maken van subsidies waar de-minimuseisen 

aan gesteld worden. Onder de begroting is een opsomming van interessante 

subsidies opgenomen.    
Resultaten meten 

Uiteindelijk draaien alle activiteiten in een jaarplan maar om 1 primair doel: Mensen 

met dementie en mantelzorgers zo ondersteunen dat zij een waardevol leven 

kunnen leiden, ondanks de dementie.  

Om te zorgen dat onze activiteiten ook daadwerkelijk bijdragen aan dat doel zal 

gewerkt worden met metingen van de resultaten middels KPI’s Per project worden 

een aantal KPI’s bepaald die bepalen in hoeverre het project gevorderd is, dan wel 

behaald is. Niet alleen geeft het voor de project- en programmaleider inzicht in de 

voortgang, ook geeft het de netwerkpartners inzicht in rol en bijdrage hierin. 

Reservelijst Jaarplan Dementie 2021 

In 2021 heeft het programma Dementie aan twee knelpunten het hoofd te bieden. 

Enerzijds een begrotingstekort, anderzijds een grotere projectportefeuille dan 

haalbaar is binnen het aantal uren vanuit programma- en projectleider (conform 

voorgaande jaren).  

Op basis van criteria is bepaald welke projecten wel en niet in het jaarplan 2021 

opgenomen worden. De projecten die volgens deze criteria niet tot de prioriteiten 

behoren en dus niet opgenomen zijn in het jaarplan 2021 zijn opgenomen in deze 

“reservelijst”. De Reservelijst Jaarplan Dementie 2021 is opgenomen in dit jaarplan 

vanaf pagina 28.  

  



Activiteiten rondom netwerkontwikkeling: 

Netwerkevaluatie 

Netwerk uitbreiding 

Bovenregionaal en landelijk overleg 

Netwerkbijeenkomsten voor professionals 

Netwerkbijeenkomsten voor leidinggevenden 

Programmacommissie Dementie 

Folder Casemanagement Dementie 

Bereikbaarheidsdocument Casemanagement Dementie 

Beheer websites en sociale media 

Informatievoorziening toegespitst op laaggeletterden en mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden 

Dementie Participatie Werkgroep 

  



Netwerk ontwikkeling 

Doelstelling 

In januari 2021 wordt een netwerkevaluatie i.s.m. Programma Palliatieve Zorg 

uitgevoerd op basis van participatie in het Netwerk Dementie Haaglanden. In geval 

van onvoldoende participatie wordt een gesprek gestart met het 

betreffende netwerklid over rol en verwachtingen in deelname aan het netwerk.  

Er wordt gedurende 2021 gebouwd aan een structureel contact met de apotheken 

en de zorgaanbieders in de VG sector om tot inclusie van thema medicatie en VG 

binnen programma Dementie te komen.   

 

Activiteit Netwerkevaluatie i.s.m. programma Palliatieve Zorg 

Mandy 

40h (inventarisatie, evaluatie en opvolging) 

Activiteitenbudget reservering: geen 

 

Activiteit Netwerk uitbreiding 

Mandy 

40h (contacten leggen, informeren, aansluiten) 

Activiteitenbudget reservering: geen 

Doelstelling: 

 

Structurele overleggen 

Doelstelling 

Drie keer per jaar vindt er een informatieve netwerkbijeenkomst voor 

professionals plaats. Drie keer per jaar vindt er een netwerkbijeenkomst voor 

extramuraal leidinggevenden plaats gericht op uitwisseling. Drie keer per jaar vindt 

er een programmacommissieoverleg plaats, gericht op ontwikkelen, monitoren en 

evalueren van het jaarplan. Er is participatie van project- en/of programmaleider 

tijdens de DNN-bijeenkomsten en andere relevante landelijke overleggen.   

Min. 2x/jaar is er overleg met de netwerkcoördinatoren van de regio’s ten Noorden 

en ten Zuiden van regio Haaglanden.  

 

Activiteit Bovenregionaal en landelijk overleg 

Mandy en Derkje 

10x/jaar 4h = 40h (totaal) 

Activiteitenbudget reservering: €300,-- (€300,-- deelname DNN) 

Agenda van DNN evenals Nationale Dementiestrategie en daaruit voortvloeiende 

jaarlijkse evenementen nog onbekend. 

 

Activiteit Netwerkbijeenkomsten professionals 

Mandy en Derkje 

3x/jaar 20h = 60h (totaal) 

Activiteitenbudget reservering: €1500,-- (sprekers, locatie, catering) 

Thema 1: omgaan met blijvende gevolgen van dementie 

Oorsprong: Vanuit het project respijtvoorzieningen – ZSD aanbeveling 10 – omgaan 

met blijvende gevolgen van dementie.  

Doelgroep: casemanagers dementie 

Voor casemanagers dementie wordt een netwerkbijeenkomst vanuit Stichting 

Transmurale Zorg georganiseerd over Zorgstandaard Dementie aanbeveling 10:  



Waarin de vormen van psycho-educatie, psychosociale zorg, paramedische 

interventies en psychologische of psychotherapeutische zorg door professionals uit 

het regionale netwerk wordt toegelicht waardoor enerzijds professionals 

geïnformeerd worden en anderzijds deze zorg en professionals weten te vinden.  

 

Thema 2: Complex gedrag bij dementie 

Oorsprong: Project Complex gedrag bij dementie (reservelijst) 

Doelgroep: Vrijwilligers en professionals in dementiezorg 

 

Thema 3: Positieve gezondheid, dementieparticipatie 

Oorsprong: Invulling van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 waarin dit 

belangrijke thema’s zijn.  

Doelgroep: Vrijwilligers en professionals in dementiezorg 

 

Activiteit Netwerkbijeenkomsten leidinggevenden 

Mandy en Derkje  

3x/jaar = 40h (totaal) 

Activiteitenbudget reservering: €100,-- (catering) 

 

Activiteit Programmacommissiebijeenkomsten 

Mandy en Derkje 

3x/jaar  = 40h (totaal) 

Activiteitenbudget reservering: €300,-- (catering) 

 

Informatievoorziening 

Doelstelling 

Jaarlijks wordt de folder Casemanagement Dementie geüpdatet a.d.h.v. een 

uitvraag onder de netwerkpartners.  

Tweemaal per jaar wordt het bereikbaarheidsdocument Casemanagement 

Dementie geupdated a.d.h.v. een uitvraag onder de CMD-aanbiedende VVT-

organisaties.  

Continu worden de websites en sociale media beheerd waarbij gestreefd wordt 

naar minimaal maandelijks plaatsen van nieuwsberichten en communicatie 

over social media minimaal conform het STZ-social team plan.   

Informatievoorziening wordt in 2021 toegespitst op laaggeletterden en mensen met 

beperkte gezondheidsvaardigheden.   

 

Activiteit Folder casemanagement dementie 

Derkje 

20h 

Activiteitenbudget reservering: €300,-- (herdruk) 

 

Activiteit Bereikbaarheidsdocument casemanagement dementie 

Derkje 

2x/jaar 5h = 10h 

Activiteitenbudget reservering: geen 

 

Activiteit Beheer websites en sociale media 

Derkje 



2h/week = 92h 

Activiteitenbudget reservering: €500,-- (beheer en incidentele wijzigingen via 

externen) 

 

Informatievoorziening toegespitst op laaggeletterden en mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden 

Derkje 

200h 

Activiteitenbudget reservering: vanuit fondsenwerving bij FHA (Fonds Huisartsen in 

Achterstandswijken) 

 

Dementie participatie werkgroep 

Mandy  

70h  

Activiteitenbudget reservering: €500,-- ( locatie, catering, materiaal) 

Uitwerking van vorm en inhoud van de Dementie Participatie Werkgroep in co-

creatie met de leden van de ze werkgroep. 
Doelstelling 

De Dementie Participatie Werkgroep wordt in Q1 2021 gevormd en in co-creatie 

wordt doelstelling, gespreksvorm en methodiek vastgesteld. Vanaf Q2 2021 heeft de 

Dementie Participatie Werkgroep een vaste positie in het Programma Dementie 

Haaglanden met structureel overleg en vastgestelde doelstelling en methodiek.     



Projecten binnen de preventiefase: 

Project preventiecampagne dementie (vervolg)

 



 

Doel 
• Afhankelijk van beschikbare middelen en samenwerkingen zal in Q2 2021 een 

preventiecampagne starten rondom het thema dementie. Doelstelling is om een 

vergelijkbaar bereik al de voorbeeldcampagne in Limburg te bereiken. Hierin wordt in lijn 

met die voorbeeld campagne een app gelanceerd, middels posters en flyers mensen 

bewust gemaakt van hun eigen invloed op het voorkomen van dementie en middels 

informatieve bijeenkomsten kennis gedeeld. Bereiksindicatoren: 

• 20% bekendheid met campagne, 30% herkenning van campagne 

• 30% positieve gedragsverandering 

• 20% bekendheid met app, 9000 gebruikers 

 

Probleem 
• Dementie is de ziekte met hoogste ziektelast voor de patiënt 

• Landelijk 350.000 mantelzorgers voor mensen met dementie.  

• 10.500 mantelzorgers overbelast. 

• 10,1 miljard euro aan zorgkosten in 2020 

• Zorgkosten voor dementie nemen per jaar met 2,7% toe. 

• Momenteel 10.000 mensen met dementie in regio Haaglanden, over 30 jaar zijn dit naar 

verwachting 22.000 

• We krijgen de dementieketen nu al niet vloeiend lopend, laat staan bij de aankomende 

verdubbeling van het aantal mensen met dementie.  

• De kans op dementie kan met maar liefst 30% afnemen wanneer mensen gezond eten, 

voldoende bewegen en de hersenen blijven prikkelen.  

 

Scope 
Regio Haaglanden. Het gaat om gezond 

gedrag, dementie is in deze de “drager” maar 

de gezondheidswinst is veel breder; depressies, 

eenzaamheid, hart- & vaatziekten, diabetes 

enz.  
 

 

Team 
Nauwe samenwerking met GGD Haaglanden. 

In pre-covid opstart ook samenwerking met 

ADO Den Haag, Mauritshuis en andere 

maatschappelijke partners. Nu samenwerking 

gezocht met Gezond en Gelukkig Den Haag 

en Dementienetwerken van Zoetermeer, 

West-Brabant en Zuid Limburg vanwege 

ambities en/of ervaringen op gebied van 

dementiepreventie.  

 

 Belanghebbenden: 
Heel regio Haaglanden 

 

 

Planning: 
Nader overeen te komen met GGD 

Haaglanden tijdens volgend overleg op 7 

oktober.  

• MijnBreincoach app 

• Mediacampagne 

• Stimulerende activiteiten → Covid-

proof 

• Zo nodig omvormen naar een Covid-

variant; hoe blijf je gezond vanuit huis.  

 

 

 

 

Proceseigenaar 
Mandy - 250 

Activiteitenbudget reservering: geen 

(subsidies/fondsen zoeken) 

 

 

 

Projectcharter Project Preventiecampagne dementie 



Projecten binnen de Niet Pluis Fase 

Project Vroegsignalering (vervolg) 

 

  



Projectcharter project Vroegsignalering (vervolg) 

  

 

Probleem 
De eerste signalen van dementie worden niet adequaat herkend door zorg en ondersteuning, 

waardoor een tijdige diagnose en juiste ondersteuning uitblijft.  

 

Proceseigenaar 
Derkje- 150h 

Activiteitenbudget reservering: 

€1500,- (voorlichtingsmateriaal, 

scholing/training) 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 
Jan-september 2021: training van zorg en 

ondersteuning, verbetering informatievoorziening 

niet-pluis-fase (ook voor specifieke doelgroepen) 

september- eind december 2021: evaluatie  

 

 

 
Belanghebbenden: 

• Mensen met dementie 

• Mantelzorgers van mensen met 

dementie 

• Vrijwilligers en professionals in de 

dementiezorg 

 

 

 

 

Doel 
• Zorg en ondersteuning zijn eind 2021 naar behoefte getraind om vroege signalen van dementie te 

herkennen en adequaat op te volgen. Hierin wordt gebruik gemaakt van het bestaande aanbod 

van trainingen, e-learnings en zakkaartjes en waar nodig van de kennis en kunde binnen het 

Netwerk Dementie Haaglanden. 

• Eind 2021 worden cliënt en mantelzorg goed geïnformeerd in de niet-pluis fase door dan wel de 

huisarts (of POH of doktersassistent) dan wel de ouderenconsulent dan wel via Haags Ontmoeten, 

waardoor zij tijdig de juiste actie kunnen ondernemen. 

• Eind 2021 is de vroegere signalering door zorg en ondersteuning - waardoor de cliënt en 

mantelzorger goed geïnformeerd zijn om tijdig de juiste actie te kunnen ondernemen – ook 

afgestemd op de drie specifieke doelgroepen: jonge mensen met dementie, mensen met een 

migratieachtergrond en dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie.  

 

 

 

 

Scope 
Cliënten en mantelzorgers en zorg en 

ondersteuning in regio Haaglanden:  

• Haags Ontmoeten 

• Helpenden en verzorgenden 

• Huishoudelijke ondersteuning  

• Ouderenconsulenten 

• Vrijwilligers informatief huisbezoek  

• Wijkagenten  

• Medewerkers welzijnsorganisaties  

• Servicepunten XL 

• Sleutelfiguren migrantenouderen  

• Buddy Netwerk 

Team  
Werkgroep bestaande uit:  

• Kylian Kokshoorn- Gemeente DH 

• Margo van der Salm- Xtra  

• Conny van den Berg- Xtra  

• Ellen Korbee- Saffier 

• Bernard Derksen- HWW Zorg  

• Desiree Bijker- Stichting Eykenburg 

• Derkje Andée Wiltens- STZ 

 



Projecten binnen de Diagnose Fase 

Project diagnostiek (vervolg) 

Project educatie na diagnose 

 

 

  



  

Projectcharter Diagnostiek (vervolg) 

Doel 
• In Q1 2021 wordt middels een diagnostiek-campagneweek een webinar-cyclus 

aangeboden aan huisartsen en aan doktersassistenten en POH-ouderen in de 

regio Haaglanden. . 

• In deze cyclus komt bij elke webinar (5 totaal in 1 week) een thema aan bod, de 

professional kan inschrijven voor de relevante thema’s 

• De webinars zijn achteraf terug te zien op de website van STZ.  

Probleem 
De regionale werkafspraken voor diagnostiek bij dementie zijn in 2020 herzien. Echter zien 

we in de regio nog veel verwijzingen naar de 1,5e en 2e lijn waarbij de diagnostiek in de 1e 

lijn had kunnen worden gedaan. Ook zien we vaak incomplete dossiers bij verwijzing 

waardoor diagnostiek stagneert. Ook wordt er onvoldoende gericht op zorgdiagnostiek, 

waar verwijzing naar casemanagement dementie deel uit maakt.  

Proceseigenaar 
Mandy 

100h 

Activiteitenbudget reservering: Geen  

 

 

 

Scope 
Alle artsen die diagnostiek bij dementie 

kunnen en mogen uitvoeren in regio 

Haaglanden en e POH ouderen en 

doktersassistenten van huisartsen.  
 

 
Team 
Werkgroep diagnostiek bestaande uit: 

• Geert Labots, internist 

Ouderengeneeskunde HAGA 

• Gerard-Jan Blauw, internist 

ouderengeneeskunde HMC 

• Marije Dieudonne, huisarts SHG 

• Ingrid Kroon, SO 1e lijn 

Florence/Hadoks 

• Gemma vd Voorst, SO 1e lijn HWW 

• Jens van Leeuwen, SO 1e lijn WZH 

• Ingrid Jans, directeur Parnassia 

• Eelco Tromp, Manager GGZ 

Rivierduinen 

• Rineke van Woerden, 

regiomanager Hadoks 

 

 

Planning 
Jan 2021 Webinars voor huisartsen, POH 

ouderen en DA  

Feb-Mrt 2021 Standaardisatie verplichte 

invulvelden bij verwijzing in zorgdomein 

t.b.v. volledig dossier bij verwijzing t.b.v. 

diagnostiek 

Apr 2021 Opnemen van 

casemanagement dementie als 

verwijsmogelijkheid via zorgdomein en 

uniform formulier verwijzing CMD 

opnemen als verplicht veld bij verwijzing 

 

 

 
Belanghebbenden 
Hele keten vanuit Juiste zorg op de juiste 

plek 



 

Probleem 
Het is voor mensen met dementie en hun naasten niet altijd duidelijk wat de diagnose dementie 

betekent en wat de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning zijn.  

Team 
Er zal een werkgroep worden gevormd met 

diverse professionals vanuit het veld. Daarnaast 

zal er worden samen gewerkt met Parnassia.  

Planning 
Q1 en Q2: ontwikkelen folder en aanpassen 

Geheugensteunpunt  

Q3 en Q4: ontwikkelen trainingen voor mensen 

met dementie en hun naasten 

 

 

 Belanghebbenden 
• Mensen met dementie 

• Mantelzorgers van mensen met 

dementie 

• Vrijwilligers en professionals in de 

dementiezorg 

 
 

 

 

 

Proceseigenaar 
Derkje – 200 uur  

Activiteitenbudget reservering: geen. Er zal 

gebruik worden gemaakt van externe 

financiering.  

 

 

 

Doel 
Bij de persoon met dementie en diens mantelzorger(s) inzicht, begrip, acceptatie en vertrouwen 

vergroten door voorlichting, erkenning en het bespreekbaar maken van de ziekte en de 

beleving. Voorlichting vindt plaats via 1) informatiefolder, 2) Geheugensteunpunt en 3) 

Trainingen/cursussen.  

 

Informatiefolder en Geheugensteunpunt:  

Mensen met dementie en hun mantelzorger zullen na de diagnosestelling beter worden 

geïnformeerd middels een folder die door de huisarts, SO en/of geriater na de diagnose wordt 

uitgereikt. In deze folder is informatie opgenomen over casemanagement dementie, 

respijtvoorzieningen (welke vormen, waar te vinden, hoe aan te vragen en welke kosten zijn 

eraan verbonden) en lotgenotencontact (mantelzorgcafés, Alzheimercafés). Daarnaast zal er 

informatie worden geboden via Geheugensteunpunt. Hier zal ook informatie worden geboden 

over ‘domotica’.  

 

Trainingen/cursussen: 

Middels trainingen/cursussen zal er voorlichting en psycho-educatie worden gegeven aan de 

persoon met dementie en familie en naaste, over de ziekte en de gevolgen.  

 

 

 

Projectcharter Educatie na Diagnose 

Scope  
De scope bevat alle mensen met dementie 

en hun naasten/mantelzorger(s) waarbij in 

de regio Haaglanden (Den Haag, 

Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, 

Rijswijk) de diagnose dementie is gesteld.  



Projecten binnen de Leven met Dementie Fase 

Project Casemanagement dementie (vervolg samen staan we sterk voor dementie) 

Project Respijtvoorzieningen 

Project Superdivers dementievriendelijk Den Haag 

  



 

 

 

Projectcharter Project Casemanagement Dementie (CMD) 

Probleem 

Casemanagement dementie is niet gegarandeerd beschikbaar voor mensen met dementie en hun naasten 

binnen de geldende normen vanuit de verzekeraar (<6weken na aanmelding) en de Zorgstandaard dementie 

(beschikbaar bij aanvang van diagnostiek). 

Doel 

• Inzicht bieden in onderliggende oorzaken van de wachtlijsten dementie in de regio Haaglanden 

• Inzicht bieden in (verschillen in) proces van verwijzing naar casemanager dementie tot en met 

uitvoering van het casemanagement dementie door de casemanager dementie 

• Vanuit eerder genoemde inzichten regionale en lokale aanbevelingen opstellen naar de relevante 

partners*  over het inrichten van het proces en in houd van casemanagement dementie. 

• Aanvullend hierop zal het leren kennen van (con)collega’s in de wijk gestimuleerd worden in de 

methodiek van het project, om zo samenwerking en leren van elkaar te stimuleren.  

 
* Regionale partners zijn in ieder geval de 11 casemanagement dementie aanbiedende VVT organisaties maar kunnen ook verwijzers 

zijn, afhankelijk van de projectresultaten 

Scope 

De scope is beperkt tot de grenzen van de regio 

bestaande uit gemeenten Den Haag, Rijswijk, 

Leidschendam-Voorburg en Wassenaar en de 

daarbinnen acterende professionals. De scope is 

beperkt tot de gecontracteerde aanbieders van 

casemanagement dementie. Binnen dit project 

wordt gebruik gemaakt van de geldende 

standaarden, zijnde de zorgstandaard dementie en 

de daarin opgenomen verwijzingen naar 

documenten als beroepsprofielen en standaarden. 

 

 

Team 

• De casemanagers van de 11 CMD 

aanbiedende VVT-organisaties – zij zullen 

worden geïnterviewd in groepen die 

werkzaam zijn in het zelfde subregionale 

gebied 

• De leidinggevenden van de 11 CMD 

aanbiedende VVT-organisaties – hiertoe 

zullen de reguliere EMZ managers 

overleggen vanuit Netwerk Dementie 

Haaglanden benut worden 

• De verwijzers naar CMD – hiertoe zal de 

werkgroep herziening regionale 

werkafspraken diagnostiek bij dementie 

benut worden 

 

 

Planning 

Okt. 2020 → Akkoord projectvoorstel 

Nov 2020 → Inplannen onderzoeksactiviteiten 

Dec 2020 → Aanvang onderzoeksactiviteiten 

Feb 2021 → Opstellen van rapport   

Mrt 2021 → Presentatie van resultaten 

 

 
 

 

Belanghebbenden 

• Inwoners regio Haaglanden met dementie 

en mantelzorgers 

• CMD aanbiedende VVT-organisaties 

• Verwijzers naar CMD (ziekenhuizen, GGZ, 

huisartsen) 

• Netwerkparters in de wijk (t.a.v. 

doorstroom) 

• Verzekeraar 

• Gemeente/sociaal domein (t.a.v. 

doorstroom) 

• Alzheimer Haaglanden  

 

 

Proceseigenaar 

Mandy – 200h 

Activiteitenbudget reservering: geen 

 

Programmaleider Dementie Netwerk Dementie  

Haaglanden vanuit Stichting Transmurale Zorg Den 

Haag e.o. is proceseigenaar. 

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de 

VVT-branchevereniging Zorgscala.  

 

 



Doel 
Q4 2021 ervaren mensen met dementie en hun mantelzorgers in alle participerende gemeenten dat zij goed 

en tijdig geïnformeerd zijn over de mogelijkheden van respijtvoorzieningen. In samenhang met project 

Casemanagement dementie en de netwerkbijeenkomsten voor professionals ontvangen mensen met 

dementie en mantelzorgers vanaf aanvang van diagnostiek psychosociale steun en psycho-educatie 

eventueel aangevuld met individuele begeleiding van of via de casemanager dementie. Mantelzorgers 

ervaren in Q4 2021 meer waardering voor hun rol als mantelzorger en bestaande respijtvoorzieningen bieden 

een integraal aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Onderzocht wordt in 2021 of er 

mogelijkheden zijn voor regionale logeervoorzieningen voor mensen met dementie. 

 

 

 

  

Projectcharter Project Respijtvoorziening rondom dementie 

Probleem 
Het aanbod aan respijtvoorzieningen sluit niet volledig aan bij de behoefte aan respijtvoorzieningen bij mensen 

met dementie en hun mantelzorgers in de regio. Er is onvoldoende bekend over het aanbod en eventuele 

kosten, de inhoud sluit onvoldoende aan bij de behoefte van de mantelzorgers, er is onvoldoende ervaren 

waardering voor mantelzorgers en bestaande voorzieningen hebben een onvoldoende geïntegreerd aanbod 

voor mensen met dementie én mantelzorgers.  

Scope 
Regio Haaglanden waarbij, er op gemeente niveau 

een plan wordt ontwikkeld en uitgevoerd 

aangezien de gemeente vanuit WMO de 

respijtvoorzieningen deels financieren en er per 

gemeente een andere invulling aan deze 

respijtvoorzieningen wordt gegeven.  

Waar mogelijk wordt aangesloten bij reeds 

gestartte interventies t.b.v. het realiseren van de 

doelstelling.  

 

 

Voorgesteld projectteam 
• Beleidsadviseurs op gebied van 

zorg/WMO/ouderen/dementie vanuit de 4 

gemeenten  

• Managers/directeuren/bestuurders met 

mandaat van aanbieders van 

respijtvoorzieningen 

• Projectleiders van reeds gestartte 

projecten die bij kunnen dragen aan de 

realisatie van de doelstellingen in dit 

projectplan. 

 

 

Planning 
• Okt – dec 2020 projectplan concretiseren 

i.s.m. gemeenten 

• Dec 2020 activiteiten plannen 

• Jan 2021 – Jun 2021 activiteiten uitvoeren 

• Sep 2021 – Okt 2021 evaluatie 

• Okt 2021 vervolg bepalen met projectleden 

 

 

 
 

 

Belanghebbenden 
• Mensen met dementie 

• Mantelzorgers van mensen met dementie 

• Aanbieders van respijtvoorzieningen 

inclusief vrijwilligerszorg 

• Gemeenten 

• Vervolgschakels in de keten t.b.v. goede 

ondersteuning op de juiste plek, dit geeft 

verlichting verder in de keten. 
 

 

 

Proceseigenaar 
Mandy – 250h 

Activiteitenbudget:reservering  geen 

Stichting Transmurale Zorg is proceseigenaar van 

dit project. De programma- en/of projectleider 

van STZ werkt in dit project nauw samen met de 

voorgestelde teamleden om tot realisatie van de 

doelen te komen. Inhoudelijke 

verantwoordelijkheid voor de zorg- en 

dienstverlening blijven de betrokken partijen zelf.  

 



Project Superdivers dementievriendelijk Den Haag 

Natascha U 

8h/week tot 1 september = 240h  

Activiteitenbudget reservering: geen 

Voor meer informatie zie:  

https://transmuralezorg.nl/projecten/dementie-en-culturele-diversiteit/  

  

https://transmuralezorg.nl/projecten/dementie-en-culturele-diversiteit/


Projecten in de Overlijden en Nazorg Fase 

Activiteiten op gebied van overlijden en nazorg zijn ondergebracht in het 

programma Palliatieve zorg. Voor meer informatie zie: 

https://transmuralezorg.nl/project_themas/palliatieve-zorg/ 

 

  

https://transmuralezorg.nl/project_themas/palliatieve-zorg/


Activiteitenplanning 2021 

Netwerkbijeenkomsten professionals 

Doelgroep Thema Datum 

Casemanagers dementie Omgaan met blijvende 

veranderingen t.g.v. 

dementie 

Dinsdag 9 februari 15.00-

17.00 

Vrijwilligers en 

professionals in 

dementiezorg 

Complex gedrag bij 

dementie 

Dinsdag 1 juni 15.00-17.00 

Vrijwilligers en 

professionals in 

dementiezorg 

Positieve gezondheid en 

participatie bij dementie 

Dinsdag 19 Oktober 

15.00-17.00 

 

Netwerkbijeenkomsten leidinggevenden 

 Datum Tijd 

1 Donderdag 18 februari  15.00-17.00 

2 Dinsdag 15 juni  15.00-17.00 

3 Donderdag 28 oktober  15.00-17.00 

 

Programmacommissie Dementie 

 Datum Tijd 

1 start jaar 201 Donderdag 21 januari 16.30-18.00 

2 voortgang 2021 Dinsdag 18 mei 16.30-18.00 

3 evaluatie 2021 jaarplan 2022 Donderdag 16 september 16.30-18.00 

 

  



Begroting 2021 

Dit betreft een conceptbegroting, aanvullen en wijzigen afhankelijk van besluit over 

inhoud en ruimte binnen het programma dementie 2021 

Personele inzet in uren:   

Functionaris Project/Thema Aantal uur 

Programmaleider (1017h) Netwerkevaluatie 40 

 Netwerkuitbreiding 40 

 Bovenregionaal/landelijk 

overleg 

20 

 Netwerkbijeenkomste 

professionals 

30 

 Netwerkbijeenkomsten 

managers 

20 

 Programmacommissie 20 

 Dementie participatie 

werkgroep 

70 

 Project 

Preventiecampagne 

250 

 Project Diagnostiek 

(vervolg) 

100 

 Project casemanagement 

dementie 

200 

 Project 

respijtvoorzieningen 

250 

 Totaal programmaleider 1020 

Projectleider (763h) 

 

Bovenregionaal/landelijk 

overleg 

20 

 Netwerkbijeenkomsten 

professionals 

30 

 Netwerkbijeenkomsten 

managers 

20 

 Programmacommissie 20 

 Folder casemanager 

dementie 

20 

 Bereikbaarheidsdocument 

casemanagers dementie 

10 

 Beheer website en social 

media 

92 

 Informatievoorziening 

toegespitst op 

laaggeletterden en 

mensen met beperkte 

gezondheidsvaardigheden 

200 

 Project 

signaleringscampagne 

150 

 Project educatie na 

diagnostiek 

200 

 Totaal Projectleider  762 



Projectleider (240h tot 

1/9/2021) 

Natascha U 

Project Superdivers 

Dementievriendelijk Den 

Haag 

240h 

 

Activiteitenbudget uitgesplitst 

Project Kosten Ten behoeve van 

Bovenregionaal en 

landelijk overleg 

€300,-- Deelnemersbijdrage DNN 

Netwerkbijeenkomsten 

professionals 

€1500,-- Sprekers, locatie, catering 

Netwerkbijeenkomsten 

managers 

€100,-- Catering 

Programmacommissie €300,-- Catering 

Folder casemanagement 

dementie 

€300,-- Drukkosten 

 

Beheer websites en social 

media 

€500,-- Website beheer en 

incidentele wijzigingen 

door externe 

Dementie participatie 

werkgroep 

€500,-- Catering, locatie, 

materiaal 

Project 

Preventiecampagne 

Dementie 

Externe subsidies Voorlichtingsmateriaal 

Project 

signaleringscampagne 

€1500,-  Voorlichtingsmateriaal, 

trainingen 

Project Educatie na 

diagnose 

Externe subsidies Folder en 

scholingen/cursussen  

Onvoorzien €1.000,--  

Totaal bedrag €6.000,--   

 

 



 


