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Het project Sociale Benadering Dementie 
is een samenwerking tussen de 
Gemeente Goeree-Overflakkee en 
Ketenzorg Dementie Goeree-
Overflakkee. Via deze nieuwsbrief willen 
wij alle ketenpartners informeren over 
het project.  
 

Aanleiding en doel project 
In 2021 hebben de partners van Ketenzorg 
Dementie Goeree-Overflakkee (GO) het 
initiatief genomen om de Sociale 
Benadering Dementie te verkennen. 
Binnen Ketenzorg Dementie GO hebben 
daarop oriënterende gesprekken 
plaatsgevonden op uitvoerend 
(werkgroep/casemanagers), tactisch 
(projectgroep) en strategisch (stuurgroep) 
niveau om het draagvlak te peilen voor de 
implementatie van de Sociale Benadering 
Dementie. Alle projectgroep leden van de  
Ketenzorg Dementie hebben ter 
voorbereiding op het oriënterende 
gesprek het boek Dagelijks leven met 
dementie van Anne-Mei The gelezen. Op 
basis van de positieve reacties is door de 
stuurgroep groen licht gegeven om het 
traject Sociale Benadering Dementie (SBD) 
vorm te gaan geven. De SBD sluit aan op 
de ontwikkeling om van GO een 
dementievriendelijke samenleving te 
maken. Daarnaast past de SBD zeer goed 
binnen de uitvoeringsagenda ‘Lang zullen 
we gelukkig leven’. 
 
Het doel van het project is om mensen 
met dementie en hun naasten nog beter 
te ondersteunen door te gaan werken 
volgens de visie van de SBD. Deze 
benadering focust niet alleen op de ziekte, 
maar ook op de impact van dementie op 
de persoonlijke leefwereld van mensen 
met dementie en hun naasten. 

 
 
 

Wat houdt de Sociale 
Benadering Dementie in?  
Deze benadering is een visie en werkwijze 
die de leefwereld van mensen met 
dementie en hun naasten centraal stelt. 
Zij vertellen ons dat ze naast de ziekte ook 
last hebben van hoe er wordt gekeken 
naar mensen met dementie. Vanuit de 
SBD wordt vooral gekeken naar wat wél 
kan, ondanks de beperkingen van de 
ziekte. Ondersteuning volgens de SBD 
richt zich op mensen met dementie 
helpen de brug naar het dagelijks leven te 
slaan. Ook de mensen in de omgeving 
worden meegenomen in de verandering. 
Zo kan het zelfvertrouwen van de persoon 
met dementie groeien en zij of hij mee 
blijven doen in de samenleving. Kwaliteit 
van leven staat hierbij centraal. Er wordt 
daarbij gekeken naar de mens: wat doet 
de dementie met hen, wat is hun 
persoonlijke ervaring? 
 
De SBD helpt om de behoeften van 
mensen met dementie beter te 
herkennen en begrijpen. Hierdoor kunnen 
we ervoor zorgen dat er ondersteuning 
wordt ingezet die nog beter aansluit bij de 
behoefte van mensen met dementie. 
 
Uit onderzoek door Tao of Care is 
gebleken dat SBD positief bijdraagt aan: 

• Het verhogen van persoonsgerichte 
levenskwaliteit door de juiste 
ondersteuning van mensen met 
dementie en hun naasten. 
 

• Het verlichten van arbeidsmarkt-
problematiek door inzet van 
teamleden en schillen (bv. studenten 
en vrijwilligers) zonder 
zorgachtergrond. 



 

• Het verlagen van totale zorgkosten 
door uitstel van verpleeghuisopname 
en integratie met het bestaande 
zorgaanbod. 

 

Plan van aanpak  
De projectgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de deelnemende 
organisaties, heeft een plan van aanpak 
opgesteld om het project vorm te geven. 
Dit plan van aanpak is op 30 maart 
besproken en vastgesteld door stuurgroep 
Ketenzorg Dementie. In het plan van 
aanpak is toegelicht hoe door middel van 
scholing en intervisiebijeenkomsten, 
medewerkers getraind worden in de SBD. 
In 2022 trainen wij circa 20 medewerkers 
van zorg- en welzijn aanbieders in deze 
benadering. Wij delen de opgedane 
kennis met al onze 
samenwerkingspartners binnen de 
ketenzorg dementie.  
 

Kick-off scholing 
Op 21 april heeft een digitale kick-off voor 
de deelnemers van de scholing plaats 
gevonden. De scholing wordt verzorgd 
door Tao of Care. Tijdens de kick-off werd 
stilgestaan bij het ontstaan en de visie van 
de SBD. Daarnaast is toegelicht hoe het 
scholingstraject eruit zal zien. 
 

 
 

Eerste groepen gestart 
De eerste groep is gestart op 21 april met 
12 deelnemers uit vier verschillende 
organisaties: Careyn, CuraMare, Home 
Instead en Stichting ZIJN. In het najaar van 
2022 start een tweede groep. 

Belangstellenden kunnen zich via hun 
leidinggevende aanmelden bij 
projectleider Conny Bouwer (zie voor 
contactgegevens ‘Meer informatie’). 

 
Inspiratiesessie Anne-Mei The  
Op 2 juni 2022 van 15:00 tot 20:30 uur 
vindt een inspiratiesessie plaats in het 
Diekhuus in Middelharnis. Deze 
bijeenkomst was gepland in november 
2021, maar moest wegens corona helaas 
worden geannuleerd. Spreker tijdens de 
bijeenkomst is de grondlegger van de 
Sociale Benadering Dementie: Anne-Mei 
The, hoogleraar langdurige zorg en 
dementie aan de Universiteit van 
Amsterdam. Deelname is gratis. 
Aanmelden kan tot 25 mei via 
projectleider: cbouwer@projektcy.nl, 
o.v.v. 2 juni, organisatie, functie, 
telefoonnummer.  
 

Planning project 
De aankomende periode gaan we aan de 
slag met trainingen, intervisie en 
toepassing van de SBD in de dagelijkse 
praktijk. Tussentijds zal er ook aandacht 
zijn voor evaluatie. In het najaar 2022 
start een 2e groep met eenzelfde traject. 
Het traject loopt door in 2023. In 2023 zal 
de focus liggen op het in kaart brengen 
van resultaten van de trainingen, 
doorontwikkeling en het duurzaam 
inrichten van de SBD en kennisdeling en 
verspreiding.  
 

Meer informatie  
Wilt u meer informatie over het project? 
Neem dan gerust contact op met 
projectleider Conny Bouwer, 
cbouwer@projektcy.nl,   
06 28 77 12 17; www.ketenzorgdementie-
zhe.nl 
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