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1.a Uw gemeente kent/heeft een actuele sociale kaart dementie opgebouwd vanuit 
vragersperspectief met het aanbod in uw gemeente en in de eigen regio.1 

    

1.b Uw gemeentelijke sociale kaart dementie is qua opbouw en inhoud ook getoetst 
en goedgekeurd door de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. 

    

1.c Uw gemeentelijke sociale kaart is digitaal te raadplegen (bijvoorbeeld via de 
gemeentelijke informatiesite). 

    

2.a In uw gemeente zijn de Wmo-loketmedewerkers2 geschoold met betrekking tot 
dementie, inclusief de bejegening van de mensen met dementie en hun  
mantelzorgers. 

    

2.b Uw gemeente stelt aan leden van sociale wijkteams de voorwaarde dat zij  
geschoold zijn op herkennen van dementie, bejegening en begeleiden van  

mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

    

3. Uw gemeente financiert de functie dementieconsulent, die mensen met  
dementie en hun mantelzorgers in de fase van het vermoeden van dementie 

(niet-pluisgevoel) begeleiden en ondersteunen in het procestraject naar  
diagnosestelling. 

    

4. Uw gemeente biedt financiële ondersteuning of subsidies aan organisaties, die met vrijwilligers:  

4.a praktische hulp bieden aan thuiswonende mensen met dementie en aan hun 
mantelzorgers; 

    

4.b bewegings-en ontspanningsactiviteiten bieden aan/begeleiden van thuiswonende 
mensen met dementie; 

    

4.c oppasdiensten bieden aan thuiswonende mensen met dementie en hun  
mantelzorgers. 

    

5. Uw gemeente geeft de Alzheimerafdeling (vrijwilligers- en belangenbehartigers-

organisatie) financiële ondersteuning voor coördinatie en ondersteuning van 

haar vrijwilligersdiensten die aan uw burgers geboden wordt.  

    

6. Dankzij uw gemeentelijke financiële ondersteuning, als bijdrage in de kosten van 
de inzet van vrijwilligers en locatiegebruik, wordt voor uw inwoners regelmatig 
(bijvoorbeeld 1x per maand of 1x per 6 weken) een Alzheimercafé  
georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en  
geïnteresseerde burgers. 

    

7. Uw gemeente biedt financiële ondersteuning of subsidies aan organisaties: 

7.a die met vrijwilligers en/of professionals, emotionele ondersteuning (individueel 
of in groepsverband) bieden aan mantelzorgers van mensen met dementie; 

    

7.b  die met vrijwilligers of professionals lotgenotencontact organiseren en/of dit 
begeleiden voor mensen met dementie en/of voor de mantelzorgers van mensen 
met dementie; 

    

7.c die met vrijwilligers groepsopvang3 voor mensen met dementie bieden.     

8. Uw gemeente biedt aan vrijwilligersorganisaties om niet facilitaire voorzieningen 
aan. 

    

9.a Uw gemeente financiert groepsbegeleiding voor thuiswonende mensen met  

dementie waardoor ook de mantelzorgers tijdelijk ontlast kunnen worden.1 
    

                                           
1 Met vanuit vragersperspectief wordt bedoeld dat de behoeften van de doelgroep mensen met dementie en hun  mantelzorgers 
de ingang voor het zoeken naar een passend aanbod vormen. 
2 Deze medewerkers voeren ook de keukentafelgesprekken. 
3 Bijvoorbeeld dagopvang, huiskamerproject. 
3 Groepsbegeleiding is een individuele Wmo-voorziening. Toegang tot deze voorziening is mogelijk na positieve indicatie Wmo. 
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9.b Uw gemeente zorgt bij de inkoop van groepsbegeleiding voor voldoende  
diversiteit binnen het aanbod, zodat dit beter aansluit bij de diversiteit van  
de vraag. 

    

10. Het inzetten van huishoudelijke hulp kan overbelasting van mantelzorgers  

voorkomen. Om in aanmerking te komen voor de Wmo-voorziening  
huishoudelijke hulp is het mantelzorger zijn van een thuiswonende persoon  
met dementie, één van de indicatiecriteria voor toewijzing van deze voorziening. 

    

11.a Uw gemeente biedt de voorziening kortdurend verblijf specifiek voor mensen 
met dementie. 

    

11.b Als een indicatiecriteria voor kortdurend verblijf geldt (dreigende) overbelasting 
van de mantelzorger van de persoon met dementie 

    

12. In uw gemeente kunnen mantelzorgers van mensen met dementie gratis  
mee als begeleider wanneer de persoon met dementie één van uw  
Wmo-vervoersvoorzieningen toegewezen heeft gekregen. 

    

13. In uw gemeente kunnen thuiswonende mensen met dementie via de Wmo  

een sociale alarmeringsvoorziening (passieve en/of actieve) toegewezen krijgen. 
    

14. Uw gemeente participeert actief in het lokale Netwerk Dementievriendelijke  
gemeenschap. 

    

15. Uw gemeente werkt actief samen met het Zorgkantoor/de zorgverzekeraar om 
op het snijvlak van de Wmo, de Zorgverzekeringswet en de Wlz, zorg te dragen 
voor maatschappelijke ondersteuning en zorg op maat voor thuiswonende  
mensen met dementie. 

    

16. Uw gemeente participeert in de ketenzorg dementie of in het/een  

dementienetwerk. 
    

17. 
In uw gemeente kunnen mantelzorgers die een bijstandsuitkering ontvangen 
gebruik maken van: 

    

17.a ontheffing van de sollicitatieplicht om toch in aanmerking te blijven komen voor 

de (maximale) uitkering; 
    

17.b toestemming om minder uren per week beschikbaar te zijn voor verplicht  

vrijwilligerswerk(door de gemeente opgedragen) om toch in aanmerking te  
blijven komen voor de (maximale) uitkering. 

    

18. Uw gemeente zet zich actief in om locaties te vinden voor het realiseren van 

respijtvoorzieningen, specifiek voor mensen met dementie, zoals dagopvang, 
logeermogelijkheden of een ontmoetingshuis-/centrum. 

    

19. Uw gemeente zet zich actief in om locaties te vinden voor het realiseren van 
woonzorgvormen specifiek voor mensen met dementie. 

    

20. In uw gemeentelijke woonvisie heeft u prestatieafspraken opgenomen die het 
levensloopbestendig (ver-)bouwen intergenerationeel wonen en de 
mogelijkheden om dichtbij mantelzorgers te wonen stimuleren. 

    

21. Uw gemeente stelt bij het afgeven van omgevingsvergunningen voor nieuwbouw 
en renovatie van woningen en wooncomplexen - die specifiek voor de ouder 
wordende bewoners bedoeld zijn - als criterium dat er een zodanige  

(technologische) infrastructuur gerealiseerd zal worde, dat domotica-
voorzieningen (ten behoeve van de functies contact. Alarmering, detectie,  

toezicht op afstand en monitoring) op een eenvoudige wijze en zonder veel  
extra kosten in een latere fase gerealiseerd kunnen worden. 

    

22. Uw gemeente zet zich actief in om ‘wonen’ specifiek voor mensen met dementie 

zo vlot mogelijk te laten verlopen door onnodige belemmeringen in het proces te 
voorkomen. 

    

23.a Uw gemeente subsidieert/faciliteert groepsvoorlichting over woningaanpassingen 
en mogelijke woonvormen voor de doelgroep dementie. 

    

23.b Uw gemeente subsidieert/faciliteert individuele advisering en coaching/ 

begeleiding aan thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers bij 
het beoordelen of woningaanpassingen en/of hulpmiddelen gewenst zijn en bij 
het leren omgaan met deze aanpassingen. 
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