Doet u mee?
Maatschappelijk ondernemen, participeren in de maatschappij, de kanteling van ‘zorgen voor’ naar ‘eigen kracht en
zelfredzaamheid’, burenhulp, informele netwerken, allemaal beleidspunten van de overheid, die uitstekend passen
binnen DemenTalent.

Wilt u een DemenTalent project in uw regio?
Wat biedt DAZ

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Daphne Mensink, duizendpoot bij DAZ.

Eén van onze medewerksters is als projectleider van DemenTalent in Apeldoorn werkzaam geweest. Hier heeft zij van

telefoon: 06 ‐ 16647701

035 ‐ 62203 36

dichtbij de cultuurverandering bij professionals, mantelzorgers en vrijwilligers meegemaakt en begeleid. Ook heeft zij bij

www.dementalent.nl

www.anderszorgen.nl

mensen met dementie de positieve effecten gezien.

e‐mail: daphne@anderszorgen.nl

Bent u enthousiast en wilt u ook een DemenTalent bij u in de regio opzetten, dan kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Bent u geïnteresseerd? Bel ons voor een informatief gesprek.

Door onze ervaring kan DAZ u specifiek ondersteunen bij de volgende activiteiten:
• Opzetten van DemenTalent.
• Haalbaarheidsonderzoeken binnen de gemeente.

” Ik als professional moest
veranderen, het was wel

• Ondersteunen van projectleiders die DemenTalent gaan
begeleiden binnen hun gemeente/regio

even wennen, maar nu is
het geweldig!

• Initiëren en begeleiden van de benodigde cultuuromslag
• faciliteren uitwisselingen tussen diverse plaatsen waar

De samenwerking die

DemenTalent wordt opgezet en uitgevoerd.

je ziet, het zit in
• Trainingen m.b.t. de cultuuromslag voor:
• professionele hulpverleners.

hele kleine dingen! ”

• informele begeleiders.
• medewerkers van de projectinstelling (b.v. medewerkers werkzaam bij Staatsbosbeheer).
• Aanvragen van subsidies en meedenken over financiële mogelijkheden.
DAZ is in gesprek met wetenschappers om de effecten van DemenTalent te meten.

DAZ = Praktisch, confronterend, betrokken, inspirerend, vernieuwend

DemenTalent
’Talentvolle vrijwilliger
met dementie’

Visie DemenTalent

De meerwaarde voor de talentvolle vrijwilliger

Kijk naar de mogelijkheden en talenten van mensen met dementie.
Maak gebruik van hun talenten en zet deze in in de maatschappij.

Bij DemenTalent Apeldoorn is gebleken dat bij mensen met dementie

Dit kan door hen als vrijwilliger in te zetten binnen o.a. verenigingen,

Hierdoor ervaren zij dat zij weer een nuttige bijdrage kunnen leveren

instellingen, wijkcentra, groenonderhoud, scholen en kerken. Hierdoor

aan de maatschappij. Daarbij geven zij aan dat het bezig zijn met elkaar,

voelen mensen met dementie zich nuttig en waardevol. Dit nuttig voelen

het elkaar kunnen helpen en ervaringen delen ten aanzien van de

is extra belangrijk omdat het gevoels‐en emotieleven van mensen met

dementie, een heel belangrijk onderdeel is.

het vrijwilligerswerk heeft geleid tot een zinvolle dagbesteding.

dementie erop vooruitgaat. Op deze manier blijven zij de aansluiting
met de maatschappij behouden, blijven zelfstandiger functioneren en
worden minder afhankelijk van de eigen sociale omgeving.

De meerwaarde voor de mantelzorger
De mantelzorgers geven aan dat hun partner weer thuiskomt met

DemenTalent Apeldoorn

verhalen over hun werk, opgewekt en voldaan over wat ze gedaan

Er zijn veel mogelijkheden

hebben. Ook zijn zij thuis actiever geworden.

Bij de initiatiefnemer DemenTalent Apeldoorn, zijn de vrijwilligers met name ingezet bij natuurbeheer en onderhoud van

Het eerste DemenTalent project loopt nu al ruim een jaar en is

gebouwen. Ook kan gedacht worden aan andere maatschappelijke ondernemingen waar vrijwilligers met dementie

geïnitieerd door Zorggroep Apeldoorn en Staatbosbeheer. Op dit

inzetbaar kunnen zijn, zoals scholen, kinderdagverblijven, verenigingen en vrijwilligersorganisaties.

moment werken er 14 mensen met dementie als vrijwilliger bij Radio

Omdat bewezen is dat sport en bewegen het dementieproces vertraagt, wil DemenTalent zich ook hierop richten.

Kootwijk. De vrijwilligers zijn werkzaam op de heide en in de bossen,
zij doen het onderhoud van de gebouwen en zij helpen mee met het
opbouwen en afbreken van evenementen. De beschermde omgeving, de
goede begeleiding en het lotgenotencontact is hierbij van groot belang.

” Mijn man komt weer thuis zoals hij vroeger
uit zijn werk thuis kwam, voldaan! ”

Van belang daarbij is dat de mensen met dementie onder specifieke begeleiding hun sport kunnen uitoefenen binnen de
bestaande verenigingen. Denk hierbij aan: sportscholen, wandel‐ fiets‐ en tennisclubs.

De rol van DAZ
Zorginnovatiebureau DAZ coördineert en faciliteert de landelijke uitrol van DemenTalent. DAZ verwacht dat in de loop van
2014, in navolging op DemenTalent Apeldoorn, ook andere plaatsen zullen volgen. Bij alle activiteiten waarbij DAZ
betrokken is, ligt de nadruk op het in hun kracht zetten van mensen. Als het gaat om mensen met dementie, dan kijken wij
vooral naar wat zij nog wel kunnen en wat er nodig is om hen hierin optimaal te faciliteren en ondersteunen.

” Ik heb weer de echte wereld gezien sinds ik
vrijwilligerswerk doe, ik ervaar geen faalangst meer
en voel me weer betrokken bij de maatschappij. ”

DemenTalent is een geheel nieuw concept van de benadering van dementie en past geheel binnen de hierboven
beschreven visie van DAZ. Deze benadering vraagt om een forse cultuurverandering binnen de zorg en de maatschappij.
DAZ heeft veel ervaring met het opzetten van vernieuwende projecten en de begeleiding van de bijbehorende
cultuurverandering. De zeer positieve ervaringen binnen DemenTalent Apeldoorn zijn voor DAZ redenen om
DemenTalent landelijk uit te rollen.

