
NIEUWSBRIEF OC3.0 juli 2016 

Dit is de eerste Nieuwsbrief van het onderzoek Ontmoetingscentra 3.0.  

Even opfrissen.. Onderzoek Ontmoetingscentra 3.0 

In het onderzoek ‘Ontmoetingscentra 3.0’ onderzoeken wij de meerwaarde, 

kosten en het effect van de koppeling van drie nieuwe, effectieve vormen 

van ondersteuning bij dementie aan ontmoetingscentra voor mensen met 

dementie en hun mantelzorgers. De drie nieuwe vormen van ondersteuning zijn: 

DemenTalent, Dementelcoach en STAR-educatie. De 16 ontmoetingscentra die de nieuwe 

ondersteunings-vormen aanbieden worden in het onderzoek vergeleken met 16 

ontmoetingscentra die dit (nog) niet doen.  

Kick-off project Ontmoetingscentra 3.0 

De kick-off van het project Ontmoetingscentra 3.0 vond afgelopen 3 maart plaats in het VU-

hoofdgebouw. Deelnemers aan het project Ontmoetingscentra 3.0 waren hierbij aanwezig. 

Julie Meerveld opende als dagvoorzitter de kick-off. Prof. Rose-Marie Dröes, projectleider, 

vertelde eerst over de opzet van het onderzoek. Daarna werden de drie nieuwe, vormen van 

ondersteuning toegelicht: Daphne Mensink vertelde, samen met vrijwilliger Henk van Pagée, 

over DemenTalent. Nicole de Koning interviewde een coach van Dementelcoach en samen 

simuleerden zij een coachingsgesprek. Franka Meiland vertelde over STAR e-learning en 

interviewde Carolien Langendijk, ex-mantelzorger, die de STAR e-learning had gevolgd. 

Vervolgens onthulde Julie Meerveld het logo van het project Ontmoetingscentra 3.0 en 

werden folders over het project uitgedeeld.  

Stand van zaken onderzoek  

Op dit moment zijn de deelnemende ontmoetingscentra volop bezig met de voorbereidingen 

om te kunnen starten met de nieuwe vormen van ondersteuning. Acht centra zijn inmiddels 

gestart met DemenTalent en de eerste deelnemer is geïnterviewd. Er is nog 1 vacature en 

Buitenveldert, Haarlem en Amsterdam-de Keyzer starten na de zomervakantie met 

DemenTalent. 

De ontmoetingscentra in de controlegroep zijn ook gestart met het aanmelden van nieuwe 

bezoekers bij het onderzoek.  

Landelijke enquête 

Alle OC’s hebben per e-mail een uitnodiging gekregen voor deelname aan de landelijke  

enquête Ontmoetingscentra. We hopen hierop veel reacties te krijgen! De enquête wordt 

afgenomen om inzicht te krijgen in kenmerken van deelnemers aan OC’s. Hiermee kunnen 

we ook nagaan of de OC’s in het onderzoek een goede afspiegeling zijn van de OC’s in 

Nederland. De 32 OC’s die deelnemen aan het project OC3.0 participeren ook in de 

landelijke enquête. 

STAR  

STAR-educatie is gestart! De ontmoetingscentra die STAR aanbieden 

kunnen mantelzorgers vanaf nu aanmelden bij het onderzoek. 

Mantelzorgers kunnen de cursus volgen via de website: 

http://courses.startraining.eu/  

We verheugen ons op de eerste aanmelding! 

http://courses.startraining.eu/


DemenTalent 

Hieronder tref je aangeleverde verhalen aan van gestarte 

DemenTalent-projecten en nieuws over projecten. 

Voor meer informatie over DemenTalent zie  

http://dementalent.nl/ en 

https://www.facebook.com/dementalent/  

 

We hebben ook een eigen DemenTalent Nieuwsbrief, mocht je die niet ontvangen en toch 

belangstelling hebben, mail marike@anderszorgen.nl  

Soest 

“Soest is klaar om mensen met dementie passend vrijwilligerswerk te bieden… 

Al diverse werkgevers “openen hun deuren” voor dit project. Er is een mooie, pakkende 

folder gemaakt en verspreid, net als een vacature-overzicht. Inmiddels is de eerste vrijwilliger 

aan het werk als ambassadeur/voorlichter en hij doet dat met verve. Hij deed zijn verhaal al 

in de lokale pers en tijdens verschillende bijeenkomsten voor o.a. verwijzende instanties, 

werkgevers en de Soester bevolking. En zo ook tijdens een recent bezoek aan de gemeente. 

Hij geeft aan veel voldoening te hebben van zijn functie als voorlichter en dat is precies waar 

het om draait bij DemenTalent.  

Soest is dus enthousiast en voortvarend bezig, startte ook -als eerste OC- met de data 

verzameling voor het onderzoek van de VUmc.  

Kortom: het DemenTalent project is volop in beweging in Soest!”  

Groeten,  Christa Nieuwenhuis, DemenTalent Soest 

DemenTalent Soest organiseerde op 21 juni een informatieavond voor inwoners van Soest. 

Het project werd toegelicht en verschillende vrijwilligers met dementie vertelden wat het voor 

hen betekent om vrijwilligerswerk te doen. 

 

Mooi interview met projectleider Jos van Engelen, van DemenTalent Soest. 

Zie: https://www.facebook.com/dementalent/ 

Heiloo 

“Vol enthousiasme zijn wij sinds februari 2016 begonnen aan het project DemenTalent. Wij 

zijn Villa Westervenne, een huis in de wijk en dagbehandeling voor mensen met 

geheugenproblemen in Heiloo.  In februari hebben wij bezoek gehad van Ruud Dirkse, onze 

steun en toeverlaat in dit project.  

Er is een plan van aanpak geschreven en we hebben het Alzheimer café benaderd om te 

vragen of er een avond beschikbaar is waar wij een presentatie mogen geven over ons 

project DemenTalent, met als gastspreker Ruud Dirkse. We hebben een stagiaire bereid 

gevonden een formulier te ontwerpen waarin wij onze bezoekers en hun mantelzorgers 

uitnodigen te beschrijven waar de interesses en de talenten liggen van onze cliënten. Tevens 

hebben wij een spontane mail ontvangen van het project Heiloogisch Heiloo 

(www.heiloogisch.org) waar biologische groenten en fruit direct van de boer verkocht worden 

aan inwoners van Heiloo. Onze bezoekers zouden een rol kunnen spelen in het afwegen en 

verpakken van de groenten en zouden dit tevens als een leuk uitje kunnen ervaren. Vrijdag 3 

juni bezochten wij een DemenTalent-project in Hoorn. 

 

http://dementalent.nl/
https://www.facebook.com/dementalent/
mailto:marike@anderszorgen.nl
https://www.facebook.com/dementalent/
http://www.heiloogisch.org/
http://www.dementalent.nl/sites/default/files/DAZ DemenTalent_folder.pdf


Al is ons project nog prematuur, het begint al meer vorm te krijgen. We gaan er iets moois 

van maken!” 

Talentengroet, Sonja en Irma, Villa Westervenne, Heiloo 

Sevenum 

“In Sevenum hebben we tot nu toe een drietal bijeenkomsten gehad waarin we een 

projectgroep hebben gevormd. Hierin hebben vanuit de diverse gelederen mensen zich 

verzameld. Er zitten mensen in vanuit de gemeente, alzheimer Nrd/Limburg maar ook 

trajectbegeleiders vanuit hulp bij dementie, welzijnswerkers. 

In onze laatste bijeenkomst heeft de gemeente Horst aan de Maas ons de toezegging 

gedaan om ons project als vliegwiel te gaan gebruiken om Horst aan de Maas 

dementievriendelijk te gaan maken! Dus het contact met de gemeente verloopt heel positief, 

ze gaan ons echt meehelpen.  

Er zijn nog geen vrijwilligers gevonden. We gaan nu eerst twee informatieavonden houden, 

een voor professionals en een voor mensen met dementie. 

We hebben 3 flyers gemaakt om als hand-out te geven. Ze staan op onze site 

www.bergerbaan.nl 

We zijn heel tevreden.”  

Vrg Chantal, Gasterij Bergerbaan, Sevenum 

Gasterij Bergerbaan in Sevenum heeft op 13 en 28 juni 

informatiebijeenkomsten gehouden over het project 

DemenTalent, voor professionele hulpverleners, en voor 

mantelzorgers en mensen met dementie. Op beide avonden 

waren de reacties heel enthousiast. Er heeft zich al een 

potentiele vrijwilliger aangemeld en een organisatie heeft al 

aangegeven vrijwilligers te kunnen gebruiken voor werken in een tuin en werken met 

autistische kinderen. Er waren ook vrijwilligers met dementie aanwezig om hun ervaringen te 

vertellen. 

http://www.bergerbaan.nl/nieuws.html    Leuk filmpje: https://youtu.be/26Aqx5NgZTI 

Zeist 

“In Zeist zijn we gestart met het ‘koor Eigenwijs Zeist’, als één van de acties rondom 

DemenTalent. Na 2 maanden hebben wij al gemiddeld 15 deelnemers (mensen met 

dementie, mantelzorgers en begeleiders). Het zijn zowel deelnemers van het 

Ontmoetingscentrum als mensen met dementie die (nog) niet deel willen nemen aan een 

dagbesteding maar wel gezellig bezig willen zijn met hun talenten, namelijk samen willen 

zingen in een koor.” 

Groet, Annette, DemenTalent Zeist 

Bij het Ontmoetingscentrum Zeist werd op 21 maart jl. de kick-

off van DemenTalent feestelijk gevierd. Er kwamen spelers van 

FC Utrecht naar het OC om er samen een gezellige ochtend 

van te maken. Even napraten over de wedstrijd van het 

weekend, de krant doornemen, kijken naar foto’s en filmpjes 

van vroeger, maar ook samen een balletje trappen.   

Zie: http://fcutrecht.nl/nieuws/actueel/12687/provinciebezoek-

de-krant-lezen-in-zeist 

http://www.bergerbaan.nl/
http://www.bergerbaan.nl/nieuws.html
https://youtu.be/26Aqx5NgZTI
http://fcutrecht.nl/nieuws/actueel/12687/provinciebezoek-de-krant-lezen-in-zeist
http://fcutrecht.nl/nieuws/actueel/12687/provinciebezoek-de-krant-lezen-in-zeist
http://fcutrecht.nl/var/cache/storage/resized/photogallery_full/2015-2016/maatschappelijk/20160321_fc_in_de_provincie/zeist_jan_v_lent/78597_20160321_fcinprovincie_zeist_077.jpg


Driebergen 

“Op donderdag 19 mei jl. vond in Driebergen de kick-off van het project Dementalent plaats. 

Aanwezig waren o.a.de wethouder van Zorg en Welzijn, de heer Nijhof en een dertigtal 

overige geïnteresseerden. Ook was de vrijwilliger aanwezig die al gestart is bij de 

hockeyclub Shinty. Het startschot werd dan ook samen met de secretaris van de hockeyclub 

gegeven. Op deze dag kwam ook de flyer uit van het project in Driebergen. Deze flyer is 

zowel bedoeld voor vrijwilligers met dementie als voor bedrijven die vacatures te bieden 

hebben. De flyer is inmiddels verspreid op diverse (zorg-) punten in het dorp. 

Met een aantal bedrijven zijn al positieve gesprekken gevoerd (o.a. de  Historische 

Moestuin).  

Momenteel zijn we druk bezig met het werven van nieuwe vrijwilligers en het vinden van de 

vrijwilligers met dementie. Hiervoor hebben we posters laten maken die ook al op diverse 

plekken in Driebergen zijn opgehangen. Kortom, het project en de promotie zijn uitgezet en 

nu maar hopen op veel respons!” 

Groetjes, Grieteke en Willy, DemenTalent Driebergen 

Wethouder Hans Nijhof van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaf op 19 mei 

het startschot van het project DemenTalent Driebergen. De wethouder sprak 

lovend over het nieuwe project en maakte samen met Josje Thijssen, 

bestuurslid van de hockeyclub, symbolisch een doelpunt om het project 

officieel van start te laten gaan. 

http://www.iszdebrug.nl/wethouder-hans-nijhof-geeft-startschot-project-

dementalent.htm  

 

 

Dementelcoach 

 

De meeste OC’s die Dementelcoach gaan invoeren zijn bezig met een afspraak bij de 

gemeente plannen. OC Uithoorn heeft eind juni de eerste afspraak en bij OC De Pijp in 

Amsterdam is de aanvraag voor subsidie reeds ingediend. 

Er wordt een training voor nieuwe coaches bij Dementelcoach gepland in het najaar bij 

voldoende animo en aanmeldingen. Medewerkers van OC’s die coach willen worden bij 

Dementelcoach kunnen zich via de projectleider/contactpersoon aanmelden. De scholing is 1 

dag of 2 dagdelen. Deelnemers dienen na de training beschikbaar te zijn voor 2 

coachtrajecten tegelijkertijd. Dus bijv. 1 gesprek per week, als er afgesproken wordt om 1 

keer per 14 dagen te bellen.  

 

 Dit is de eerste Nieuwsbrief OC3.0, als jullie nog suggesties hebben voor de inhoud 
van de volgende Nieuwsbrief, laat het mij dan weten: marike@anderszorgen.nl  
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