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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de ondertekening van het Convenant Dementievriendelijk
Drenthe op 27 september 2018.

Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe en het Netwerk Dementie Drenthe hebben het
initiatief genomen om gezamenlijk te zorgen voor een dementievriendelijke provincie.

Om dit te realiseren is samenwerking van belang tussen de twaalf Drentse ge-
meenten, de provincie Drenthe, Zilveren Kruis, Netwerk Dementie Drenthe, Samen
dementievriendelijk en Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe. Door het ondertekenen
van een convenant verplichten de ondertekenende organisaties zich naar elkaar toe
om zich sterk te maken voor een Dementievriendelijk Drenthe en het realiseren van
deze verplichtingen. Dit convenant draagt bij aan één van de prangende krimp- en
leefbaarheidsopgaven en is uniek in Nederland.

Wat is het belang van het convenant Dementievriendelijk Drenthe?
Naar verwachting stijgt het aantal mensen met dementie in de provincie van 9.200 in
2015 naar 18.000 in 204O, dat betekent een verdubbeling. Dementie trekt een zlilate
wissel op de kwaliteit van leven van mensen en hun families.

De combinatie van demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening),
personeelstekorten in de zorg én (rijks)beleid dat gericht is op langer zelfstandig thuis
wonen zorgt ervoor dat leefbaarheid vanuit diverse kanten onder druk komt. Als pro-

vincie zijn wij voor de leefbaarheid mede afhankelijk van andere partijen met wettelijke
verantwoordelijkheden in het stelsel. Dat maakt zowel samenwerking, als afbakening
van rollen en taken van belang. Het convenant voorziet in een duidelijke basis om
ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan een
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provincie waarin mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstan-
digheid behouden en mee kunnen blijven doen. Met het convenant kunnen wij ook
andere organisaties bewegen om mee te doen.

Wat doen wij of gaan wij doen?
1. Het betrekken van bedrijven en ondernemers in de provincie om hen bewust te

maken van het thema Dementie. Door informatie te zetten op de website
www.ikbendrentsondernemer.nl. lnformatie waarin ondernemers geattendeerd

worden op de mogelijkheid van het volgen van trainingen en het organiseren van
informatiebijeenkomsten.

2. Via publieke campagnes richting inwoners van de provincie Drenthe door middel
van materiaal welke beschikbaar is via samendementievriendelijk.nl. Bij de balie
van het provinciehuis informatiefolders neer te leggen. En een artikel hierover op

te nemen in'Drenthe dichtbij'in de Drentse huis aan huisbladen.
3. (Waar nodig) kennis en trends bijeen te brengen bij het Trendbureau Drenthe.
4. Vernieuwende initiatieven versnellen en aanjagen die passen in de ontwikkeling

van een dementievriendelijke provincie door:
- regionaal partijen bijeen te brengen, dan wel netwerken te verbinden die

samen een bijdrage kunnen leveren aan een dementievriendelijk Drenthe;
- innovaties in zorg en technologie stimuleren, zoals nu al gebeurt bij het prac-

toraat Zorg en Technologie in Drenthe.

De samenwerking die met dit convenant bekrachtigd wordt is een stevige basis om
gezamenlijk de leefbaarheid voor mensen met dementie (en hun naasten) te ver-
sterken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i , voorzitter
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