
Dementievriendelijke 
ondernemers
Kleine investeringen, grote opbrengsten

Waarom Project Dementievriendelijk Berkelland?
In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 5 mensen te maken met dementie. Er zijn in 2020 ongeveer 940 mensen 
met dementie in Berkelland. De verwachting is dat er binnen 25 jaar een verdubbeling plaats vindt van deze 
groep. We zien nu al dat in de gemeente Berkelland het aantal thuiswonenden met dementie toeneemt. 

In een dementievriendelijke gemeente is aandacht voor de situatie waarin mensen met dementie en hun 
mantelzorgers verkeren. Inwoners en lokale partijen werken samen aan allerlei initiatieven die de levenskwali-
teit van deze groep kwetsbare mensen vergroot.

Dementie en ondernemerschap
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk genieten van alledaagse dingen zoals van een kop koffie op een 
terras. Maar ook kunnen winkelen en gewoon boodschappen blijven doen vergroten de levenskwaliteit. Als 
ondernemer kunt u een belangrijke rol spelen om dat mogelijk te maken. Klantvriendelijkheid zit vanzelfspre-
kend bij elke ondernemer in het bloed, maar sommige klanten vragen net wat meer aandacht.

Uiteindelijk levert dat ook zakelijk gezien het nodige op. Want aan elke persoon met dementie is ook een 
netwerk van familieleden, vrienden en buurtgenoten verbonden. 
Er is geen betere reclame dan een tevreden klant die zich welkom voelt!

Wat kun je als ondernemer concreet doen?
Denk bijvoorbeeld aan:
 Voorlichting/ training (in de pauze) voor medewerkers over omgaan met 
 mensen met dementie.
 Het volgen van de gratis e-learning op: 
 www.samendementievriendelijk.nl/berkelland 
 Voor verschillende beroepsgroepen vindt u hier online trainingen, zoals ‘In de 
 winkel’, ‘Veiligheid en Toezicht’, ‘Bij de kapper’ en ‘In de horeca’;  
 Kijken naar een andere inrichting van de winkel. 
 Het volgen van een e-learning via www.deprofessionelemens.nl
 Het lespakket ‘Mbo-studenten dementievriendelijk’ is bedoeld voor mbo-
 studenten die stagelopen in: een supermarkt, een winkel, de horeca (café of 
 restaurant), persoonlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialiste, pedicure, 
 voetreflextherapie of kledingwinkel). Het lespakket is echter ook geschikt voor 
 personeel dat al werkzaam is in deze sectoren.

We bespreken graag met u (vrijblijvend) de mogelijkheden én kansen om uw steentje te kunnen bijdragen aan 
een dementievriendelijke samenleving! 

Albert Heijn Borculo: dementievriendelijke supermarkt
Kim van Elk, bedrijfsleider: “Hoe kun je klanten waarvan je denkt dat zij dementie hebben, 
het beste aanspreken? Wat werkt wel en wat werkt niet? Dat wilde ik weten. 
Daarom heb ik de training ‘Goed omgaan met dementie’ van Samendementievriendelijk 
op locatie gevolgd. De kennis die ik daar op deed, heb ik gedeeld met mijn collega’s.” 
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