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In Roermond zet een netwerk van inwoners en 

organisaties zich in voor een seniorvriendelijke 

gemeenschap. Daarbij is extra aandacht voor een 

dementievriendelijke samenleving en het tegengaan 

van eenzaamheid.

In een seniorvriendelijke gemeente:

 worden senioren gezien met hun ervaringen, 
 kwaliteiten en talenten;

 maken inwoners met een beperking onderdeel 
 uit van de samenleving;

 vinden ontmoetingen plaats tussen jong en oud.

Deze factsheet geeft een impressie van de activiteiten in 2020.

Bewustwording
Ons doel is dat inwoners en professionals zich bewust zijn 
van de waarde van ouder zijn/worden en de betekenis van 
eenzaamheid en dementie in het dagelijks leven.

Dat doen we door: 

 informatie te delen via diverse communicatiekanalen; 
 organiseren ’Week tegen eenzaamheid’ en de 

 ‘Wereld Alzheimer Week’;
 persoonlijke verhalen over deze onderwerpen te 

 delen via diverse media;
 het voeren van persoonlijke gesprekken;
 organiseren van netwerkbijeenkomsten

Verbeteren kwaliteit van het aanbod
Waar nodig verbeteren of veranderen we het bestaande 
aanbod zodat het optimaal aansluit bij de behoeften van de 
groeiende groep ouderen.

Er gebeurt veel in Roermond
De basis van een Seniorvriendelijk Roermond zijn de vele 
activiteiten, die plaatsvonden door tal van vrijwilligers- en 
professionele organisaties:

 van een dementievriendelijke fi lm, tot samen eten, 
 samen bewegen, koffi  edrinken, samen muziek maken 
 tot creatief bezig zijn;

 vrijwilligerswerk ook voor mensen met dementie;
 veel vrijwilligers meldden zich voor het nieuwe initiatief 

 de Belbrigade;

Veel organisaties zochten naar mogelijkheden om, vanwege 
de Covid-19 maatregelen, de activiteit aan te passen en 
contact te blijven houden met hun deelnemers c.q. leden. 
Dat lukte de ene keer beter dan de andere keer. Een 
voorbeeld is de alternatieve kerst-in activiteit en het online 
Alzheimer Café.

Vanuit de projectgroep dementievriendelijk Roermond 
is bij zorgorganisaties aandacht gevraagd voor het waar 
nodig en mogelijk openhouden van dagbestedingen en het 
realiseren van alternatieven.

In gesprek over eenzaamheid
Iedereen kan te maken krijgen met eenzaamheid. Dan is 
het fi jn als veel inwoners van Roermond een goed gesprek 
kunnen voeren, bij de huiskameractiviteit, het koor, de 
sportclub of bij het huisbezoek van de seniorenadviseur. 
Het is echter niet gemakkelijk om met elkaar te praten 
over eenzaamheidsgevoelens. Daarom leren vrijwilligers 
tijdens trainingen ‘omgaan met eenzaamheid’ hoe ze het 
onderwerp bespreekbaar kunnen maken.

Omgaan met veranderingen
In gesprek met mensen die zelf te maken hebben met 
eenzaamheid kwam naar voren dat je zelf ook iets kunt 
doen. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je 
te maken hebt met ingrijpende veranderingen in je leven; 
een dierbare die is overleden, een echtscheiding, een 
chronische ziekte of beperking. Dit jaar ging de training 
‘omgaan met veranderingen’ van start. 
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Behoeften van mensen met dementie in beeld
Dit jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de 
behoefte van mensen met dementie en hun naasten in 
de wijk ‘Centrum’. De resultaten zijn gedeeld tijdens een 
goed bezochte bijeenkomst in de WereldAlzheimerWeek. 
Op dit moment zijn plannen in voorbereiding om de 
ondersteuning in Roermond verder te verbeteren. Dit 
gebeurt door de gemeente Roermond in samenwerking 
met zorgverzekeraar CZ, Zorgkantoor VGZ en de 
zorgorganisaties Proteion en de Zorggroep NML, 
ketennetwerk Hulp bij dementie, Alzheimer Centrum 
Limburg, Alzheimer Midden-Limburg en Wel.kom.

We doen het samen
Samenwerking is een voorwaarde om een brede 
bewustwording en verbetering van het aanbod te 
realiseren. Organisaties, die zich extra inzetten voor 
een Seniorvriendelijk Roermond komen samen 
in de projectgroepen aanpak eenzaamheid en 
dementievriendelijk Roermond. Dit jaar ontmoetten 
organisaties elkaar in een netwerkbijeenkomst om 
ervaringen en informatie te delen. Een klankbordgroep 
van mantelzorgers denkt actief mee over de acties binnen 
dementievriendelijk Roermond. 
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Facts en figures

Verjaardagskaarten 
naar inwoners in 
week 15 t/m 29

Poster
Corona: samen staan 

we sterk

Netwerkbijeenkomst
met 41 deelnemers

2 trainingen voor 
vrijwilligers 

& 1 training voor 
professionals

over eenzaamheid

2 workshops 
& 1 training
omgaan met  

veranderingen voor 
inwoners

De WegWijZer
als meldpunt voor 

signalen eenzaamheid

Ruim 14.000 
bezoekers website 

dementievriendelijk 
Roermond

4x 
live Alzheimer Café 

en 4x online

2 
trainingen

Samen 
Dementievriendelijk

Roermond

8 
dementievrijwilligers 

actief 
bij 11 mensen met 

dementie

Training
voor mantelzorgers als 
ervaringsdeskundigen


