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Bewonersvereniging Tienhoven & Oud-Maarsseveen
Wij willen als Bewonerscommissie BTOM actief meewerken aan een Dementie vriendelijke gemeente
Stichtse Vecht. Wij hebben als kleine gemeenschap, veel contact met elkaar. Omdat we allemaal
langer thuis wonen dan vroeger krijgen we steeds vaker te maken met buurtgenoten met de ziekte
dementie. Wij streven er naar om iedereen goede voorlichting te geven over de ziekte dementie .
Ook samen leren hoe we kunnen helpen is belangrijk zodat iedereen bij ons zo lang mogelijk mee kan
blijven doen.

Careyn / Snavelenburg
Careyn is overal in de gemeente aanwezig met medewerkers die deskundigheid hebben op het
gebied van dementie. Dat doen wij vanuit wijkteams die fysiek aanwezig zijn in Maarssen(broek),
Breukelen, Loenen en Vreeland.
In de teams werken medewerkers met verschillende deskundigheden. Ieder team heeft één of
meerdere wijkverpleegkundigen. Zij hebben korte lijnen met huisartsen (de verbinding tussen ‘care’
en ‘cure’) , met de gemeente (verbinding tussen Zorgverzekeringswet en Wmo) en met welzijn
(verbinding tussen zorg en welzijn). Specifieke deskundigheid op het gebied van dementie is ook
aanwezig in de wijk: de casemanager dementie. De specifieke deskundigheid van deze medewerkers
kan worden ingezet in alle fasen van dementie, ter ondersteuning van de cliënt en diens naasten.
In Maarssen staat verpleeghuis Snavelenburg, onderdeel van Careyn. Snavelenburg is in de gemeente
bekend als huis waar mensen met dementie wonen als het thuis niet meer gaat. Ook worden in
Snavelenburg dagactiviteiten aangeboden voor deze mensen.
Er is veel kennis aanwezig bij alle professionals. Sommige medewerkers hebben extra expertise
opgebouwd via gespecialiseerde opleidingen (GVP: gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie en
VGG: verpleegkundige gerontologie en geriatrie).
De expertise is ook beschikbaar in de thuissituatie: diverse behandelaren werken ook in de eerste
lijn. Careyn wil deze expertise en de bekendheid in alle plaatsen van de gemeente graag inzetten om
Samen Dementie Vriendelijk met elkaar verder uit te bouwen.
We denken daarbij aan activiteiten voor verschillende doelgroepen.
Vanuit Snavelenburg zouden we een aanbod kunnen doen aan mensen die wonen in de wijken
rondom Snavelenburg. Hier zien wij een samenwerking met Alzheimer Nederland als belangrijke
actie.
Ook de medewerkers van de thuiszorg en de casemanagers dementie kunnen hierin een rol spelen.
Dankzij hun bekendheid in de wijk zal het aanbod vertrouwd en laagdrempelig zijn. De wijkteams, en
ook de casemanager dementie, kunnen een vraagbaak zijn, ook als er nog geen hulpvraag is. Het zou
fijn zijn als mensen zo vroeg mogelijk over hun vragen en onzekerheden praten. Want meer begrip
zorgt voor een beter vangnet voor de mens met dementie.

Op deze manier willen wij helpen het taboe te doorbreken en de kennis en het begrip voor mensen
met dementie te vergroten. Zodat mensen zich in staat voelen op de goede manier te reageren op
mensen met dementie. Wat nu al af en toe gebeurt is dat de omgeving een beroep doen op
Snavelenburg als iemand wordt aangetroffen die verward is en men niet weet wat te doen. De
medewerkers van Snavelenburg en van de thuiszorg vangen iemand dan op, bieden de betrokkene
veiligheid en zorgen dat iemand weer thuis komt. Zo kan Snavelenburg een baken zijn in de buurt,
waar buurtgenoten de weg naar toe weten als ze er zelf niet meer uit komen. Daarmee beogen we
dat mensen zich gesteund voelen, weten dat ze er niet alleen voor staan.

Gilde Stichtse Vecht
Gilde Stichtse Vecht is een vrijwilligersorganisatie die onder meer gericht is op het ondersteunen van
vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.
Onze vrijwilligers willen kennis, kunde en ervaring die zij op verschillende terreinen hebben
opgedaan bij bedrijven en non-profitorganisaties op projectbasis inzetten voor anderen.
Gilde Stichtse Vecht neemt zich voor om in haar activiteiten waar mogelijk bij te dragen aan een
dementievriendelijk Stichtse Vecht. Zo zullen we in onze periodieke bijeenkomsten met onze
vrijwilligers en andere belangstellenden van tijd tot tijd specifiek aandacht besteden aan dit thema.
En wij zullen gebruikmaken van de ervaringen met dit thema bij de andere Gilde-organisaties in
Nederland.
De positieve geest van de campagne spreekt ons bijzonder aan en sluit aan bij ons eigen optimisme:
ga uit van ieders talenten, van wat iemand (wél) kan, dat heeft en geeft zin!

Kwadraad Maatschappelijk Werk
De maatschappelijk werkers van Kwadraad begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse
leefproblemen. We doen dat met een breed pakket van diensten van licht tot intensief, zowel
individueel als collectief. Onze medewerkers werken daar waar de burgers zijn, in wijken en buurten,
gezondheidscentra, buurtcentra, scholen en bij burgers thuis. Het is onze ambitie om het
eigenaarschap over het eigen leven van burgers en hun sociale netwerk te versterken zodat zij zo
goed mogelijk in staat zijn het eigen leven weer op te pakken en mee te doen. We gaan uit van hun
talenten en zetten in op wederkerigheid. Wanneer er sprake is van dementie is dat niet een
vanzelfsprekende opgave. Ons doel is dan ook dat onze maatschappelijk werkers in de Stichtse Vecht
meer weten van dementie én daardoor in staat zijn mensen met dementie en hun mantelzorgers nog
beter te ondersteunen. Passend bij de kernwaarden van Kwadraad met meer oog voor wat iemand
met dementie nog wel kan, in plaats van te letten op wat hij/zij niet meer kan. Ook willen we
mantelzorgers meer waardering en steun geven door bijvoorbeeld ons collectieve aanbod hierop
verder in te richten. We maken daarbij graag gebruik van de kracht van alle netwerk en
ketenpartners die het convenant mee tekenen.

Leef Maatschappelijke Dienstverlening
Wij zijn een stichting en helpen mensen, die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om hun administratie
te ordenen, geen overzicht hebben van hun inkomsten en uitgaven, schulden hebben, een bepaalde
voorziening willen aanvragen bij de gemeente of bij een andere organisatie en niet goed weten hoe
ze dat moeten doen. Dat doen we met een enthousiast team. Er werken professionals en vrijwilligers
bij Leef. De oprichters van Leef hebben ruim 20 jaar ervaring in het sociale werkveld. Verder hebben
we sociaal raadslieden in huis, die specifieke kennis hebben van complexe financiële en fiscale zaken.
Onze vrijwilligers zijn opgeleid bij het Nibud en getraind om mensen te helpen met financiële
problemen. Wij ontvangen ruim 200 nieuwe aanmeldingen per jaar en werken intensief samen met
alle lokale organisaties.
Het valt niet mee om de administratie op een goede manier geordend te houden in een wereld die
alsmaar sneller gaat en volledig gedigitaliseerd is. De rekeningen vallen niet meer alleen op de
deurmat en er zijn verschillende vaardigheden nodig om dit allemaal in goede banen te leiden. Als
door (beginnende) dementie de cognitieve vaardigheden afnemen, dan liggen financiële problemen
op de loer. Leef heeft de intentie om de contacten met het dementie netwerk in de gemeente te
versterken en wil het team voldoende toerusten om (vroegtijdige) signalen van dementie op te
sporen, opdat we inwoners nog beter kunnen helpen en kunnen bijdragen aan het voorkomen van
financiële problemen.

Saar aan huis
De Saars van Saar aan Huis zullen met liefdevolle hulp de ouderen en mantelzorgers ontzorgen en de
zelfredzaamheid bevorderen. Als resultaat een twinkeling in de ogen en een glimlach op het gezicht
van onze ouderen.
Intentie is door het verder uitrollen van Saar aan Huis in Stichtse Vecht steeds meer (kwetsbare)
ouderen te kunnen bereiken. Door allerlei vormen van ondersteuning zoals boodschappen doen,
samen koken, een spelletje doen of gezellig een wandeling zal de Saar de zelfredzaamheid van de
ouderen stimuleren. Ook het voorlezen of gezellig een kopje koffie drinken zal de eenzaamheid
(tijdelijk) wegnemen. Op deze wijze worden de ouderen actief betrokken binnen onze gemeente.
Saar aan Huis biedt betrouwbare hulp en is complementair aan de medische zorg en werkt nauw
samen met zorginstanties, als de thuiszorg en/of verpleging.

Van Dijk Uitvaartverzorging
Als uitvaartbegeleider van een familie die wordt geconfronteerd met een sterfgeval is het belangrijk
om te zorgen dat iedereen afscheid kan nemen op de manier die bij hem of haar past. Zijn er
bijvoorbeeld kleine kinderen bij het afscheid, dan doen wij onze uiterste best om hen hierbij te
betrekken en op hun eigen niveau aan te spreken.
In de huidige tijd waarin steeds vaker sprake is van een sterfgeval waarbij iemand met dementie als
directe nabestaande betrokken is, vinden wij het minstens zo belangrijk dat we ook hier in staat zijn
om de juiste ondersteuning te bieden. Bij een dergelijke uitvaart houden wij rekening met de naaste
met dementie en weten wij de rest van de familie te adviseren over het vormgeven van de uitvaart.
Hiervoor zijn wij speciaal opgeleid. Een uitvaartverzorger met de juiste kennis en ervaring maakt
immers een groot verschil voor de mens met dementie, voor de familie en voor de verzorgers.
Ieder afscheid is anders en moet passen bij de overledene en zijn of haar nabestaanden. Als de
familie uiteindelijk met een goed gevoel terugkijkt op de uitvaart zijn wij in onze missie geslaagd.
Uitvaartverzorging Van Dijk:
Ralf van Dijk, Jenny Tolsma, Wilma Maaswinkel-Verkerk, Henry van den Bosch
Edwin Zollinger, Ingrid Bakker, Thomas van Dijk en Yvonne van Barneveld

