
E rvoor zorgen dat inwoners, zoals uw 
klanten en/of bezoekers, met dementie 

zo lang mogelijk deel kunnen nemen aan 
onze samenleving. Dat ze gewoon hun bood-
schappen kunnen doen, naar de kapper kun-
nen gaan en een theatervoorstelling kunnen 
bezoeken. Gemeente Haarlemmermeer en 
MeerWaarde maken zich de komende jaren 
sterk voor een dementievriendelijk Haarlem-
mermeer. Door te investeren in kennisdeling 
over deze impactvolle hersenziekte. Zodat 
het taboe over dementie doorbroken wordt 
en iedereen weet wat hem of haar te doen 
staat op het moment dat je iemand met de-
mentie ontmoet. Doet uw onderneming mee?

In 2040: 500.000 mensen met 
dementie
In Nederland leven momenteel naar schatting 
290.000 mensen met dementie. Omdat we 
steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 
naar ruim 500.000 en naar 620.000 in 2050. 
Zo’n 12.000 mensen in Nederland krijgen de-
mentie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen zijn 
vaak nog aan het werk op het moment dat ze 
de diagnose krijgen. Dit kan een collega zijn. Of 
de partner van uw collega. 

Ongemakkelijke situaties 
voorkomen
Het herkennen van dementie en weten hoe 
hier goed mee om te gaan leidt tot minder 
stressvolle en ongemakkelijke situaties met uw 

klanten, op straat of op de werkvloer. Organi-
satie ‘Samen dementievriendelijk’, een initiatief 
van de Alzheimer Stichting en het ministerie 
van VWS, biedt laagdrempelige – soms gratis - 
trainingen voor bedrijven, zowel online als op 
locatie. Er zijn twaalf trainingen voor specifi eke 
beroepsgroepen ontwikkeld waarin situaties 
aan bod komen die binnen deze werkvelden 
veel voorkomen. Medewerkers leren demen-
tie herkennen, krijgen inzicht in hoe ze zelf op 
een klant of bezoeker met dementie reageren 
en hoe ze lastige situaties respectvol en goed 
kunnen oplossen. In stappen wordt toegewerkt 
naar een veilige omgeving voor klanten, bezoe-
kers of collega’s met dementie.

MeerWaarde = dementievriendelijke 
organisatie
Op Wereld Alzheimer Dag, 21 september 2022, 
heeft MeerWaarde zelf het predicaat ‘demen-
tievriendelijke organisatie’ ontvangen van ‘Sa-
men dementievriendelijk’. Organisaties met dit 
certifi caat zetten zich in voor het doorbreken 
van het taboe op dementie, het delen van ken-
nis en het vergroten van klantgerichtheid. Onze 
sociaal werkers met expertise ouderenadvies 
hebben de uitgebreide training gevolgd. Door 
onze praktijkervaring kennen wij de impact van 
dementie op de mens en zijn omgeving. Wilt u 
meer weten over samen dementievriendelijk 
of heeft u ideeën hoe we dit onderwerp nog 
beter op de kaart kunnen zetten? Neemt u dan 
contact met ons op.
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