De mens is het
uitgangspunt,
niet dementie.

Talentvolle vrijwilliger met dementie
Doe je mee?

Bij DemenTalent word er gekeken naar de
mogelijkheden en talenten van mensen met
geheugenproblematiek en/of dementie.

•H
 eeft u (beginnende) dementie en ziet u nog voldoende mogelijkheden
of juist geen mogelijkheden?
• Wilt u bezig zijn met iets wat u écht leuk vindt om te doen?
• Wilt u zich op een laagdrempelige manier inzetten bij u in de buurt?

Dat kan als talentvolle vrijwilliger!

Voor vrijwilligers met dementie
Vrijwilligerswerk voor mensen met een (beginnende) vorm van dementie
Iedereen is welkom! Elke persoon is anders, en heeft zijn of haar eigen
voorkeuren en wensen. Vanuit uw talenten en interesses wordt er op zoek
gegaan naar een vrijwilligersfunctie op maat. U staat daarin centraal. De
nadruk komt hierbij te liggen op wat u wilt en kunt, en niet op wat u niet
(meer) kunt. Laagdrempeligheid en opbrengsten.

“Ik voel me weer nuttig,
ik tel weer mee!” Joop - vrijwilliger

Annemarie is een cadeautje,
ze helpt waar ze kan en draagt bij
aan wat mijn winkeltje is. We hebben
het gewoon fijn samen! Martine van
de Coevering - onderneemster

Wat levert u dat als ondernemer op?
•T
 alenten en vaardigheden van mensen met beginnende dementie blijven nog
lang behouden. De vrijwilliger kan dus verschillende activiteiten uitvoeren.
• Vrijwilligers zijn erg blij met een bijdrage en zijn daardoor zeer gemotiveerd.
• Mensen met dementie behoren zelf ook tot uw klanten en leden. Het is fijn
dat u uitstraalt dat u hen blijft verwelkomen.

Voor werkgevers
Meedoen aan de maatschappij is voor iedereen belangrijk, ook voor mensen
met dementie en hun familieleden. Meedoen heeft grote invloed op de
ervaren kwaliteit van leven. Het is voor mensen met dementie en voor hun
naasten, van groot belang dat ze actief blijven, structuur, afleiding en zinvolle
bezigheden hebben. Voor hen is het, net als voor ieder ander, ook belangrijk
het gevoel te hebben dat ze gewaardeerd worden.
Mensen met dementie als vrijwilliger
Bij DemenTalent worden mensen met dementie in hun kracht gezet door hun
vrijwilligersactiviteiten aan te bieden, waardoor zij blijven participeren in de
maatschappij. Zij zijn bijvoorbeeld vrijwilliger op een school, bij een bedrijf,
een vereniging, een instelling, etc. Dit kan ook bij u!

Wellicht is de drempel om als vrijwilliger actief te worden of een vrijwilliger
in uw bedrijf/organisatie te laten werken hoog. Dat is heel normaal en dit
geven bijna alle betrokkenen aan. De ervaring leert, dat na het overwinnen
van die drempel, vrijwilligers met dementie erg veel waarde hechten aan
het bezig zijn en zich nuttig voelen. En in het bedrijf of organisatie een
belangrijke meerwaarde hebben gekregen.
Wilt u meer weten over DemenTalent?
Linda Deckers
06 - 42 15 71 78
linda.deckers@surplus.nl
Mirthe Verstijlen
06 - 83 84 71 83
m.verstijlen@avoord.nl
Kijk ook op www.dementalent.nl

Surplus Welzijn is als initiatiefnemer met ondersteuning van de gemeente,
gestart met het opzetten van een DemenTalent project in Etten-Leur. Dit doen
wij in samenwerking met Avoord Zorg&Wonen en DAZ (Dirkse Anders Zorgen).

