
 

Samenwerking dementie op jonge leeftijd in regio  
Format draaiboek regionale bijeenkomst (programma van circa 2 uur) 
 

Tijdstip Onderdeel 
(verantwoordelijke) 

Toelichting 

Circa 5 
min 

Inloop en welkomstwoord 
(dagvoorzitter) 

Welkomstwoord + toelichting programma vandaag 
 

Circa 
15 min 
 

Kennismakingsronde 
(dagvoorzitter) 

Wie ben je? Wat doe je? Wat vind je? 
 
Voorstel werkvorm:  

• Associatiekaarten. Kies allen 1 kaart die volgens u zorg 
en ondersteuning aan JD in de regio omschrijft. 

 
Doel van kennismaking = wat bindt ons + benadrukken van 
gezamenlijke opdracht (ondanks verschillende perspectieven en 
achtergronden).  

Circa 
15 min 

Presentatie ‘aanleiding + 
plannen werkgroep (door 
lid werkgroep) 

Korte presentatie opzet, proces, aanleiding en doel van de 
regionale werkgroep dementie op jonge leeftijd 
 
Doel = informatievoorziening. 

Circa 
10 min 

Motivatie peiling 
(dagvoorzitter) 

Presentatie plannen werkgroep zo gehoord te hebben: 
- Waar wordt je blij van? (waar gaat je hard sneller van kloppen?) 
- Waar bekruipt je een gevoel van onrust (beren op de weg?) 
 
Voorstel werkvorm:  

• Verzamel ‘kreten uit de zaal’ op flip-over / post-its 

• Wat valt op?  

• Wat gaat helpen in deze regio om hier een succes van te 
maken?  

• Waar moeten we mee rekening houden?  
 
Doel = inventarisatie van energie/draagvlak in de regio + 
mogelijke facilitators en barrières.  

Pauzemoment 

Circa 
15 min 

Presentatie – Stand van 
zaken zorg en 
ondersteuning dementie 
op jonge leeftijd in de 
regio (keten coördinator) 
 

Presentatie stand van zaken in de regio (ruwe schets) 

• Denk aan: aantal cliënten (schatting), aantal 
casemanagers, voorzieningen voor jd, informatie uit 
inventarisaties, behoeften peilingen, indicatoren? Wat 
weten we (nog) niet, is black box? 

 
Doel = stukje informatievoorziening. 

Circa 
45 min 

Aan de slag: inhoud 
geven aan de plannen in 
de regio (dagvoorzitter 
faciliteert) 

Maak een top 3 – Hier zou de werkgroep in de regio zich op 
moeten richten. Behoeften en waarom? 
 
Voorstel werkvorm: 

• Verdeel deelnemers in kleine groepen  

• Per groep op flip-over top 3 maken + waarom opschrijven 

• Plenaire terugkoppeling van hetgeen in groepjes 
bespreken: korte pitch van top 3 per groepje  

 
Doel = behoeften peilen / input voor vormgeven van plannen 
regionale werkgroep.  (maak foto’s van flip-overs achteraf).  

Circa 
10 min 

Na vandaag 
(dagvoorzitter) 
 
 

• Wat gaat de werkgroep doen? 

• Hoe wordt input van vandaag gebruikt? 

• Wie wil betrokken zijn, in welke vorm? 
 
Doel = informeren, enthousiasmeren, mobiliseren.  

Circa 5 
min 

Dank en afronding  Genodigden danken voor komst! Optioneel: Gelegenheid tot 
informeel napraten (lunch, borrel). 

 


