
Convenant Dementievriendelijk Drenthe 

Aanleiding  

In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds 
ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar 
met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis.  

Het doel van Dementievriendelijk is om de komende jaren Nederlanders bewust te 
maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie 
niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met 
dementie of een mantelzorger. 

Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe en het Netwerk Dementie Drenthe hebben het 
initiatief genomen om de provincie als totaal Dementievriendelijk te maken. Om dit te 
realiseren is de medewerking van de 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe 
nodig. Om het signaal naar buiten toe nog krachtiger te maken is het van meerwaarde 
als Zilveren Kruis als zorgverzekeraar in Drenthe zich ook uitspreekt om 
Dementievriendelijk Drenthe te realiseren. Tot slot tekent ook Samen dementievriendelijk 
als landelijke partner en aanbieder van de gratis (online) trainingen voor non-
profitorganisaties. 

De convenantpartners: 

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aa en Hunze, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C. Lambert, handelend ter uitvoering 
van het collegebesluit;   

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H.A. Vlieg - Kempe, handelend ter 
uitvoering van het collegebesluit; 

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Borger-Odoorn, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Trip, handelend ter 
uitvoering van het collegebesluit; 

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Coevorden, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Brink, handelend ter uitvoering van 
het collegebesluit;     

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Emmen, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Wanders, handelend ter uitvoering 
van het collegebesluit;    

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hoogeveen, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G. Vos, handelend ter uitvoering van 
het collegebesluit;    

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Meppel, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Ten Hulscher, handelend ter 
uitvoering van het collegebesluit;     
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• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Midden-Drenthe, 
hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer D. Bouwman, handelend ter 
uitvoering van het collegebesluit;    

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordenveld, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw K. Ipema, handelend ter uitvoering 
van het collegebesluit;    

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Tynaarlo, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw J. Gopal, handelend ter uitvoering 
van het collegebesluit;    

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerveld, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Haas, handelend ter uitvoering van 
het collegebesluit;    

• Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Wolden, hierbij 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.R. van’t Zand handelend ter 
uitvoering van het collegebesluit; 

• Gedeputeerde Staten van Drenthe van provincie Drenthe, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer H. Jumelet, handelend ter uitvoering van het 
besluit van gedeputeerde staten; 

• Zilveren Kruis, hierbij vertegenwoordigd door de heer O. Gerrits, Directeur 
Zorginkoop; 

• Netwerk Dementie Drenthe, hierbij vertegenwoordigd door de heer H.A.M. van 
Hooft, voorzitter Stichting Netwerk Dementie Drenthe; 

• Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe, hierbij vertegenwoordigd door de heer F. 
D. van Dorst, voorzitter Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe;  

• Samen dementievriendelijk, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw J. Meerveld, 
Manager Belangenbehartiging en Regionale Hulp (Alzheimer Nederland). 

overwegende dat: 

- Er bijna 270.000 mensen in Nederland zijn met dementie en in 2040 een 
verdubbeling van dit aantal in Nederland wordt verwacht; 

- De verwachting voor de provincie Drenthe is dat het aantal mensen met dementie 
stijgt van 9.200 in 2015 naar 18.000 in 2040;  1

- Van de gediagnosticeerde dementiepatiënten er 70% thuis woont en mantelzorg 
nodig heeft; 

- Overbelasting van mantelzorgers een toenemend probleem is en deze 
mantelzorgers behoefte hebben aan praktische informatie/advies en 
ondersteuning om het thuis vol te kunnen houden. 

 Factsheet Alzheimer Nederland 2016: https://www.alzheimer-nederland.nl/sites/default/files/directupload/1

factsheet-dementie-per-gemeente.pdf 
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komen het volgende overeen: 

Artikel 1 Doelstelling 

Voor het realiseren van een dementievriendelijke samenleving in de provincie is 
samenwerking tussen de 12 Drentse gemeenten, de Provincie Drenthe, Zilveren Kruis, 
Netwerk Dementie Drenthe, Samen dementievriendelijk en Alzheimer Nederland afdeling 
Drenthe nodig. In aansluiting op het sociale beleid van de convenantpartners stellen 
convenantpartners zich tot doel: 

• Inwoners uit de provincie Drenthe bewust te maken van de impact van dementie 
voor mensen met dementie, hun directe omgeving en op de samenleving als 
geheel; 

• Inwoners uit de provincie Drenthe te informeren over dementie zodat kennis over 
dementie wordt vergroot en men de signalen van dementie kan herkennen.  

• Het bevorderen dat Drenthe als samenleving meer adequaat kan reageren op 
mensen met dementie en hun mantelzorgers.  

• Het bevorderen dat mensen met dementie langer mee kunnen doen in de 
samenleving.  

Convenantpartners willen door samen te werken en inspanningsverplichtingen op zich te 
nemen, komen tot een meer dementievriendelijke samenleving in de provincie Drenthe. 

Artikel 2 Samenwerkingsafspraken/inzet van convenantpartners 

De convenantpartners spannen zich gezamenlijk in om een krachtig signaal naar buiten 
te geven en andere organisaties te bewegen mee te doen in het bevorderen van een  
dementievriendelijk Drenthe door: 

Gemeenten: 

1. De kennis over dementie te bevorderen door: 

- Het aanbieden van een gerichte training voor de eigen medewerkers; 

- Het betrekken van bedrijven en ondernemers in de gemeente en hen bewust te 
maken van het thema dementie, te attenderen op de mogelijkheid van het volgen 
van trainingen, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het zorgen voor een 
aanspreekpunt bij de gemeente waar ze terecht kunnen met vragen en samen na 
te denken over initiatieven en praktische mogelijkheden om mensen met 
dementie te ondersteunen in hun deelname aan de samenleving; 

- Het aanbieden van een gratis training voor inwoners van de gemeente; 

- Het bespreekbaar maken van dementie door het op de agenda te zetten van 
bijeenkomsten en in gesprek te gaan met inwoners over dementie. 
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Provincie: 

1. De kennis over dementie te bevorderen door: 

- Het betrekken van bedrijven en ondernemers in de provincie om hen bewust te 
maken van het thema dementie, te attenderen op de mogelijkheid van het volgen 
van trainingen en het organiseren van informatiebijeenkomsten al dan niet samen 
met gemeenten; 

- Via publieke campagnes richting inwoners van de provincie Drenthe middels 
materiaal welke beschikbaar is via samendementievriendelijk.nl; 

- (Waar nodig) kennis en trends bijeen te brengen bij het Trendbureau Drenthe;  

2. Vernieuwende initiatieven versnellen en aanjagen die passen in de ontwikkeling 
van een dementievriendelijke provincie door: 

- Regionaal partijen bijeen te brengen, dan wel netwerken te verbinden die samen 
een bijdrage kunnen leveren aan een dementievriendelijk Drenthe; 

- Langs verschillende wegen innovaties in zorg en technologie stimuleren. 

Zilveren Kruis: 

1. Medewerkers die in direct contact komen met klanten te trainen op het herkennen 
van signalen van dementie en leren hoe zij op een goede manier met klanten met 
dementie kunnen omgaan; 

2. Het inkopen van zorg en ondersteuning voor mensen met dementie volgens de 
afspraken die zijn vastgelegd in het document “afspraken zorgverzekeraars 
casemanagement en ketenzorg dementie 2018” . 2

Alzheimer Nederland afdeling Drenthe en Netwerk Dementie Drenthe: 

1. Het ondersteunen van de gemeenten, provincie en Zilveren Kruis bij de uitvoering 
van bovengenoemde inspanningsverplichtingen, afhankelijk van hun 
ondersteuningsbehoefte. Dit kan variëren van het aanbieden van een gratis 
training tot en met het mee organiseren van een bijeenkomst. 

Samen dementievriendelijk en Netwerk Dementie Drenthe: 

1. Het verzorgen van de gratis online trainingen en trainingen aan burgers,   
vrijwilligers en mantelzorgers; 

2. Het verzorgen van online trainingen en trainingen op locatie aan 10 tot 15 
groepen medewerkers van gemeenten en provincie; 

3. Het verzorgen van online trainingen en trainingen aan medewerkers van Zilveren 
Kruis regio Drenthe in samenwerking met het Netwerk Dementie Drenthe; 

https://transmuralezorg.nl/images/Dementie/Publieksversie%20afspraken%20zorgverzekeraars%202018.pdf2
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4. Het verzorgen van gratis presentatiemateriaal voor het ondersteunen van de 
gemeenten, de provincie en Zilveren Kruis bij de uitvoering van hun 
inspanningsverplichtingen. 

Artikel 3 Financiën  

Deelname aan het convenant kan voor de convenantpartners kosten met zich 
meebrengen, die onder andere afhankelijk zijn van bijvoorbeeld: 

• De wijze waarop een gemeente uitvoering geeft aan het convenant en welke 
lokale keuzes een gemeente maakt; 

• Het wel of niet betalen van de trainingen voor andere organisaties;  

• Het huren van accommodatie waar bijeenkomsten worden gehouden; 

• De inzet van ambtelijke uren voor het realiseren van de 
inspanningsverplichtingen. 

Indien het om activiteiten gaat die voor een bepaalde gemeente worden uitgevoerd, dan 
zijn de kosten voor rekening van die betreffende gemeente. Betreffen het gezamenlijke 
activiteiten die op provinciaal niveau met alle convenantpartners worden uitgevoerd dan 
zal er voor de mogelijke kosten een verdeelsleutel over de convenantpartners moeten 
worden afgesproken.  

Artikel 4 Evaluatie/voortgang 

1. Iedere gemeente, provincie Drenthe en Zilveren Kruis bespreekt binnen de eigen 
organisatie de concretisering van de uitvoering van het convenant en de 
voortgang gedurende de looptijd. Op basis hiervan wordt door de gemeenten, 
provincie Drenthe en Zilveren Kruis jaarlijks bepaald of er behoefte is aan 
ondersteuning van één van de andere partijen in het daaropvolgend jaar. De 
voortgang van de uitvoering van het convenant wordt met elkaar gedeeld in het 
Drents Zorglandschap om elkaar te informeren en best practices te delen.  

2. Het convenant wordt door partijen minimaal zes maanden voor het einde van de 
looptijd gezamenlijk geëvalueerd in het Drents Zorglandschap.  

3. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie beslissen de convenantpartners over 
verlenging van de samenwerking. Het platform waarin dit plaats vindt is het 
Drents Zorglandschap.  

Artikel 5 Looptijd 

Dit convenant treedt in werking op 27 september 2018 en eindigt op 27 september 2022.   

Aldus overeengekomen en ondertekend op 27 september 2018.
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