Daphne Mensink van DemenTalent:
‘Mensen met dementie kunnen een
belangrijke rol spelen in de maatschappij’
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10 VRAGEN AAN DAPHNE MENsINK

‘DemenTalent kijkt naar
de kracht van de persoon’
Mensen met dementie zitten boordevol
mogelijkheden en talenten. Kunnen ze
deze inzetten in de maatschappij, dan
voelen zij zich nuttig en waardevol.
Projectleider Daphne Mensink zet zich in
om DemenTalent landelijk uit te rollen.

1. Hoe is DemenTalent tot stand
gekomen?
‘Het idee is ontstaan toen ik als leidinggevende bij de dagbehandeling
van Zorggroep Apeldoorn en omstreken
werkte. Daar waren we op zoek naar
passende activiteiten voor jonge mensen
met dementie. Ik werd geïnspireerd door
een cliënt van 68 jaar. Hij was zelf als
vrijwilliger actief bij zijn reguliere voetbalclub. Daarnaast had hij behoefte aan
meer zinvolle activiteiten. Hij vond geen
aansluiting bij de dagbehandeling omdat
de gemiddelde leeftijd van de bezoekers
boven de tachtig lag.’

2. Het project is dus voor jongdementerenden?

en?

aar

‘In eerste instantie wel, want ik hoorde
om me heen dat meer jonge mensen
met dementie zich niet thuis voelden
bij de reguliere dagbesteding voor
ouderen. Maar we hebben het idee
om alleen met jong-dementerenden
te werken snel laten vallen. Want
DemenTalent is ook geschikt voor
ouderen met dementie.’

3. Wat is de visie achter DemenTalent?
‘De visie is dat mensen met dementie
een plek in de maatschappij krijgen. Het
is belangrijk dat zij zinvol bezig zijn, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen.
We kijken niet naar iemands beperking
maar juist naar iemands kracht. Waar
liggen de talenten? En hoe kun je deze
inzetten in de samenleving?’

4. Hoe ben je van start gegaan met
het project?
‘Mijn leidinggevende had met Staatsbosbeheer al ideeën uitgewisseld over
het inzetten van jonge mensen met
dementie in de bossen. Ik ben door mijn
hem gevraagd om met Staatsbosbeheer
verder in gesprek te gaan. Ik heb een
projectplan geschreven en vacatures voor
vrijwilligers met dementie opgesteld voor
de verschillende taken. Al snel kwamen er
mensen op de vacatures af. Wij zijn gewoon
begonnen en al werkend gaan ontdekken!’

5. Aan welke werkzaamheden
moeten we denken?
‘Om te beginnen aan allerlei activiteiten
op het terrein van Radio Kootwijk, zoals
snoeien en knippen van boompjes. In het
gebouw worden ook evenementen georganiseerd en daar kon Staatsbosbeheer
ook hulp van vrijwilligers bij gebruiken.
Daarnaast helpen de dementerenden bij
het onderhoud van de gebouwen en bij
schoonmaakwerkzaamheden.’

6. Hoe worden deze dementerenden begeleid?
‘Op de dagen dat zij bij Radio Kootwijk
werken zijn er twee begeleiders van
de dagbehandeling van Zorggroep
Apeldoorn aanwezig. ’s Morgens om
10.00 uur komt de huismeester van het
gebouw langs. Hij bespreekt met de deelnemers wat prioriteit heeft die dag en
dan worden de taken verdeeld.’

7. Wat is er zo bijzonder aan
DemenTalent?
‘Doordat mensen met dementie hun
aansluiting met de maatschappij blijven
houden, voelen zij zich nuttig en waardevol. Zij blijven zelfstandiger functioneren
en worden minder afhankelijk van hun
sociale omgeving. Van mantelzorgers

horen wij dat hun partner weer thuiskomt met verhalen over het werk,
opgewekt en voldaan.’

8. Is er veel vraag naar DemenTalent?
‘Ja, het project is sinds de start in 2012
enorm gegroeid. Bij Zorggroep Apeldoorn
begonnen we met acht cliënten en dat
zijn er momenteel vijftien. Zelf werk in
ik inmiddels bij zorginnovatiebureau
DAZ (Dirkse Anders Zorgen), waar ik mij
bezighoud met het landelijk uitrollen
van het project.’

9. Wat houdt dat landelijk uitrollen
precies in?
‘Momenteel ben ik aan het onderzoeken
binnen welke gemeenten het haalbaar
is om DemenTalent op te starten. Ik heb
contact met zorginstellingen, bedrijven
en organisaties als scholen en sportverenigingen. In vijf gemeenten zijn we
al tamelijk ver met het peilen van de
talenten van de cliënten en de behoeften
van organisaties. We verwachten in
maart of april op deze plekken van start
te kunnen gaan.’

10. Blijft DAZ de trekker van het
project?
‘Het is de bedoeling dat DemenTalent
gedragen wordt door lokale partners.
DAZ heeft daarbij een faciliterende rol.
Wij organiseren landelijke bijeenkomsten, maken nieuwsbrieven en een website, zorgen voor een landelijk gedragen
concept qua financiën, verantwoordelijkheden en veiligheid..’
Meer informatie: www.dementalent.nl
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