
RIDDERKERK

Gemeenteraad van Ridderkerk
p/a griffie

Uw brief van:
Uw kenmerk:

Bijlage(n):

Ons kenmerk:
Contact:
Doorkiesnummer:
E-mailadres:
Datum:

233724
R.J.1. Ditvoorst
+31180698278
r.ditvoorst@bar-organisatie.nl
19 februari 2021

Betreft: Dementievriendelijke samenleving

Geachte leden van de raad,

In deze brief informeren we u over de voortgang om in onze gemeente een dementievriendelijke
samenleving te realiseren. Deze doelstelling is opgenomen in het Collegeprogramma 2018-2022 en
verder uitgewerkt in de Samenwerkingsovereenkomst Ketenzorg Dementie Barendrecht, Albrandswaard
en Ridderkerk die in 2019 door onze maatschappelijke partners en alle colleges is ondertekend

Waarom belangrijk
De doelstelling om een dementievriendelijke samenleving te realiseren is geformuleerd vanuit het besef
dat het noodzakelijk is om structureel aandacht aan dit thema te besteden, en daardoor de samenleving
te versterken. In het algemeen praat men immers niet makkelijk over dit onderwerp en rust er zelfs een
taboe op. Verandering hierin is nodig omdat het aantal mensen dat met dementie te maken zal krijgen in
de komende 25 jaar sterk toeneemt. Landelijk verwacht men dat het aantal mensen met dementie zal
verdubbelen. In Ridderkerk verwacht men een stijging van 1.000 in 2020 tot 1.500 in 2040. Het aantal
mensen dat hier direct of indirect bij betrokken is, is echter vele malen groter,

Wat willen we bereiken
Uiteindelijke willen we bereiken dat:

Ridderkerkers met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in de samenleving
Ridderkerk begeleiding op maat mogelijk maakt voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers.
Kennis over dementie wordt vergroot binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, door
bijvoorbeeld het aanbieden van trainingen om met dementie om te gaan

•
•

•

Dit zal bijdragen aan een samenleving die de mens met dementie erkent en aanvaardt zonder
vooroordelen waardoor de levenskwaliteit van mensen met dementie en betrokkenen verbetert,



Project dementievriendelijke samenleving
Om de doelstelling van een dementievriendelijke samenleving te bereiken heeft de gemeente samen met
Aaqe, Riederborgh, Internos, Karaat Mantelzorg 1 Facet Ridderkerk, Regionale afdeling Alzheimer
Nederland en Ketenzorg Dementie BAR eind 2020 een projectplan opgesteld

In het projectplan zijn activiteiten opgenomen die aanvullend zijn op de vele activiteiten die al in de
samenleving worden georganiseerd ten behoeve van mensen met dementie en betrokkenen. Sommige
zijn meer incidenteel, anderen structureler van aard. Deze activiteiten bestaan uit:

1) versterken van bewustwording rondom dementie, door onder andere een publiekscampagne die
binnenkort van start zal gaan;

2) verzorgen van training en scholing rondom dementie van onder meer medewerkers van
gemeente. winkeliers, taxichauffeurs, vrijwilligers, mantelzorgers en andere inwoners van
Ridderkerk:

3) het beter onder de aandacht brengen van het Geheugen Steunpunt en Steunpunt
Mantelzorgondersteuning;

4) onderzoek naar de behoefte en mogelijkheden van maatwerk bij informele dagbesteding.

De opdracht tot coördinatie van de uitvoering van deze activiteiten is aan Facet verstrekt. Met de
uitvoering is begin 2021 begonnen.

Vervolg
Via de gebruikelijke verantwoordingscyclus zal uw raad over de voortgang geïnformeerd worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeeKl te hebben.

Hoogachtend .
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