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1 De start van het project
1.1 Initiatief
Eind 2008 krijgt de Zorgketen Dementie Eindhoven en Omgeving de vraag om mee te doen aan een
project rond Regionale Dementie Ondersteuningsnetwerken (RDO’s) van de provincie Noord Brabant1.
Dit idee past in de lopende ontwikkeling van de zorgketen: de verdere uitbreiding van de functie
zorgtrajectbegeleiding (ZTB) over de gehele regio Eindhoven en de Kempenstreek (het werkgebied van de
zorgketen). De opzet van de RDO’s met een focus op de sociale aspecten van dit ziektebeeld sluit precies
aan op de ketendoelstelling: mensen met dementie zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten
wonen met behoud van kwaliteit van leven. Hierbij kan de verbinding tussen zorg en welzijn als twee
belangrijke aspecten van dit ingrijpende ziektebeeld verder worden uitgewerkt.
In oriënterende gesprekken met verschillende partijen (SRE, gemeenten, welzijnsorganisatie) blijkt dat de
gemeenten Veldhoven en Valkenswaard willen deelnemen aan het project.
Het SRE ondersteunt het initiatief rond het thema dementie, heeft belangstelling voor de ervaringen en
resultaten in deze twee gemeenten en ziet voor zichzelf vooral een rol in de toekomstige implementatie
en opschaling naar het gehele SRE‐gebied. Dat zal dan in samenwerking gebeuren met het RDO‐project in
de DAS‐gemeenten, die immers ook tot het werkgebied van de SRE behoren.
Samen met de lokale partners en met ondersteuning van Zet wordt een projectplan uitgewerkt en een
convenant opgesteld voor het RDO‐project Veldhoven Valkenswaard.
De volgende (convenant)partners trekken hierin samen op:
− Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost‐Brabant
− Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE)
− Gemeente Valkenswaard
− Gemeente Veldhoven
− Máxima Medisch Centrum (MMC)/TransMax
− Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
− Stichting Zuidzorg
− Stichting Valkenhof
− Stichting Paladijn
− Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE)
− Zorgketen Dementie Eindhoven en Omgeving.
Het convenant en het projectplan worden samen ingediend bij de Provincie voor een subsidieaanvraag.
Na de indiening van de projectstukken bij de Provincie blijkt ook de gemeente Eindhoven mee te doen
met een eigen projectvoorstel.
In mei 2009 kent de provincie de subsidieaanvraag toe met de opdracht om samen een Regionaal
dementie Ondersteuningsnetwerk te vormen.
1.2 Doelstelling van het project
De doelstelling van het project is:
“Het middels het opstarten van een Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk verbeteren van de
ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, vrijwilligers en professionals door in de
regio Veldhoven Valkenswaard:
a. Het bestaande aanbod en de bestaande expertise in omgaan met dementie transparant en
toegankelijk te maken voor de primaire doelgroep (mensen met dementie, hun mantelzorgers. Op
basis hiervan wordt expertise en ondersteuning verder ontwikkeld;
1

Zie de nota: Het concept DOT Midden Brabant en het concept Dementieondersteuningspunt in wijk of kern. Zet, Tilburg, juli
2008.

b. laagdrempelige Dementie Ondersteunings‐ en Ontmoetingspunten in de gemeenten Veldhoven

en Valkenswaard te realiseren, zodat:
• de primaire doelgroep beter kan omgaan met dementie;
• de draagkracht van de mantelzorger vergroot en de zorgbelasting verlicht wordt en
• het sociale isolement van mensen met dementie en hun mantelzorgers doorbroken kan worden
en participatie wordt gestimuleerd.”
Met het realiseren van laagdrempelige dementie ondersteuningspunten in de gemeenten leveren de
partijen een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de leefbaarheid voor de primaire doelgroep in
hun eigen woon‐ en leefomgeving.
1.3 De functies van het RDO
In het projectvoorstel zijn de functies van een ondersteuningsnetwerk uitgewerkt en weergegeven in
relatie tot de verschillende onderscheiden doelgroepen die met dementie te maken hebben. RDO
Veldhoven Valkenswaard heeft hierbij een keuze gemaakt in de onderdelen die men in het kader van dit
project wil ontwikkelen en uitwerken (de gekleurde vakken). Functie 9 ‘Onderzoek naar geschikte en
succesvolle omgangs‐ en ondersteuningsmethodieken’ zal geen functie van de RDO’s in Veldhoven en
Valkenswaard zijn.2 Zie schema 1.
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Subsidieregeling RDO, art.4, lid 2, i: ‘’optioneel’’.
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2 Bereikte resultaten op de functies van het RDO
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de projectresultaten in het kader van de eerder genoemde
functies (schema 1). De functies zijn hierbij als indeling aangehouden, hetgeen tot consequentie heeft
dat sommige activiteiten meerdere keren worden genoemd. In hoofdstuk 3 wordt verder ingegaan op de
proceskant van het project.
2.1

Functie 1: Kennis verspreiden

In de beide gemeenten verzorgen de partners al een breed aanbod aan scholing en training.
Dit is in het kader van het RDO‐project in kaart gebracht. Op regionaal niveau geldt dat ook voor de
scholingspakketten die de Zorgketen dementie in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en uitgevoerd.
De inventarisatie leidde tot de conclusie dat er meer gestructureerde aandacht op lokaal niveau wenselijk is voor
het verspreiden van kennis op het gebied van dementie, met name gericht op het sociale netwerk van
dementerenden. In dat kader is de vergelijking getrokken met het (Vlaamse) concept van dementievriendelijke
gemeenten.
Dit heeft ertoe geleid dat er bewuster met dit thema wordt omgegaan in beide gemeenten, dat er verbindingen
zijn en worden gelegd en lokale activiteiten hebben plaatsgevonden. In Valkenswaard bijvoorbeeld zijn pakketten
samengesteld voor verschillende groepen professionals die werkzaam zijn in de eerste lijn over het omgaan met
(signalen van) dementie.
Regionaal heeft de zorgketen het lesmateriaal gescreend op actualiteit en is een update in uitvoering. Dit
lesmateriaal wordt beschikbaar gesteld van alle lokale partners die daar gebruik van willen maken. Zie ook onder
functie 5.

2.2 Functie 2: Breed informeren over dementie
Gedurende de gehele projectperiode hebben uiteenlopende activiteiten plaatsgevonden vanuit het RDO‐
project en de afzonderlijke partners voor deze functie.
Als eerste de publieksbijeenkomsten in beide gemeenten:
In januari 2010 is in Veldhoven in zaal Merlijn een voorlichtingsavond met debat georganiseerd, met
name gericht op de politiek en maatschappelijke organisaties. Het doel was hen te informeren over de
sterk toenemende problematiek in Veldhoven rond zorg voor mensen met dementie. Met fragmenten uit
een film en een kort interview met een cliënt en verzorgende partner is een indrukwekkend beeld
gegeven. In totaal hebben circa 80 mensen deelgenomen.
In samenwerking met de provinciale ouderenorganisaties hebben in het kader van ‘Dementie ook onze
zorg’ in beide gemeenten voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgehad.
In Veldhoven was de belangstelling zo overweldigend, dat in totaal drie bijeenkomsten nodig waren,
twee in de Schalm op 9 november 2010 en 14 maart 2011 (overdag) en een in gezondheidscentrum de
Bolzen op 14 maart 2011 ‘s avonds. Het totale aantal belangstellenden bedroeg circa 1150! De reacties
waren overwegend zeer positief, ook in de lokale bladen is er uitgebreid verslag van gedaan.
De Openbare Bibliotheek Veldhoven had al langer het idee om haar dementie‐collectie te gaan labellen.
In begin 2012 is dat voltooid. Bezoekers (zowel burgers als professionele instellingen en
vrijwilligersorganisaties) kunnen nu heel gericht zoeken naar dementie‐producten die gelabeld zijn in de
catalogus ‘Levend Verleden’.
Valkenswaard heeft de (officiële) opening van het Dementiepunt door de wethouder gecombineerd met
eenzelfde bijeenkomst over het thema ‘Dementie ook onze zorg’ georganiseerd. Hier kwamen circa 250
belangstellenden naar toe.
Bijeenkomsten als deze voorzien blijkens de opkomst in een grote behoefte. Maar de vervolgstap van
mensen naar (zich laten) informeren of adviseren over individuele probleemsituaties blijkt nog erg groot.
Zo is de wachtlijst in beide gemeenten voor de ZTB‐ers niet opvallend toegenomen na deze
bijeenkomsten.
Leden van de lokale RDO‐werkgroepen hebben zich gepresenteerd met informatie en foldermateriaal op
voorlichtingsbijeenkomsten (o.a. voor medewerkers woningcorporaties, scholen), seniorenmarkten en

lokale kennismakings‐ en uitwisselingsbijeenkomsten voor professionals en maatschappelijke
organisaties. Ook is er regelmatig gepubliceerd in de lokale bladen.
De Dementiepunten in Valkenswaard en Veldhoven geven eveneens gericht informatiemateriaal voor
een breed publiek. In beide gemeenten zijn Dementiekoffers aangeschaft en voorzien van lokale
gegevens over voorzieningen en mogelijkheden voor hulp. Er wordt geëxperimenteerd met de vorm van
uitlenen (algemene info of gericht, naar vraagsteller) en de samenstelling van het informatiepakket.
Het realiseren van digitale informatie voor een breed publiek is een weg met hindernissen geworden. Er
bestaat in de regio al jaren een algemeen bekende en gewaardeerde brochure,
verzorgd door de afdeling preventie van de GGzE: ‘Alles op een rijtje’ voor mensen met dementie en hun
mantelzorg. Deze ‘sociale kaart in drukvorm’ wordt elke drie jaar geactualiseerd. In het kader van de
RDO‐projecten is er gezamenlijk gekeken naar een voortzetting/actualisering hiervan als (regionale)
digitale sociale kaart. Tegelijkertijd ontstond het idee in het RDO‐projectleidersoverleg van een
gezamenlijk (provinciebreed) initiatief voor een sociale kaart, dat evenwel niet levensvatbaar bleek.
De drie RDO’s in Zuidoost Brabant hebben daarop samen met de GGzE een projectvoorstel geformuleerd
en Brainport en de SRE erbij betrokken. Met het oog op de continuïteit na de RDO‐projecten is dit
voorstel voorgelegd aan de Zorgketen Dementie Eindhoven en omgeving. In september 2011 heeft de
Zorgketen Dementie het initiatief overgenomen om het verder te ontwikkelen tot een business plan
waarin ook de onderhouds‐ en beheerskosten duidelijk in kaart gebracht zijn. En daarvoor vervolgens het
financiële draagvlak voor te vinden. Met dit oogmerk heeft inmiddels een inventarisatie plaatsgevonden
van potentieel beschikbare databases. Er wordt nu gewerkt aan een structuur om de regionaal
gegenereerde informatie lokaal beschikbaar te stellen.
Voorts is afgesproken, dat als tussenoplossing ‘Alles op een rijtje’ gedigitaliseerd en geactualiseerd
wordt. Bovendien hebben de werkgroepen in Veldhoven en Valkenswaard al een inventarisatie gemaakt
van lokaal aanbod in wonen, welzijn en zorg dat ook bestemd is voor mensen met dementie. Deze
gegevens worden ingevoegd en later ook in de digitale sociale kaart opgenomen. In aanvulling op het
regionale aanbod dat ontsloten wordt in Alles op een rijtje, heeft Veldhoven besloten om een lokale
digitale sociale kaart te laten ontwikkelen. Hiervoor is samenwerking gezocht met Fontys Hogescholen
(Gerontologie en Communicatie).
Op regionaal niveau hebben de contacten met de SRE vanuit de projectleiding mede geleid tot de
vorming van de Denktank Dementie van SRE (maart 2010), waarin verschillende partijen (gemeenten,
zorgketens, financiers, cliëntenorganisaties, SRE) samen een route uitzetten om het thema dementie op
de lokale beleidsagenda’s te plaatsen en in te bedden in het gemeentelijke beleid.
Als een van de eerste activiteiten hebben de SRE en de drie RDO’s samen op 20 september 2010 een
informatiemiddag met workshops ‘Aandacht voor dementie’ gehouden in Oirschot, met name gericht op
alle wethouders en beleidsfunctionarissen van de SRE‐gemeenten. Ook de beide Zorgketens Dementie en
het Zorgkantoor leverden een inhoudelijke bijdrage. Met ruim 100 deelnemers en een positieve
waardering was het een geslaagde bijeenkomst.
2.3 Functie 3: Breed adviseren over dementie
Mensen komen wel in grote aantallen naar een informatieavond over dementie, maar vinden minder
goed de weg naar de reguliere hulpverlening. Op grond van die constatering is in beide gemeenten
vastgehouden aan het realiseren van een Dementiepunt, in weerwil van wisselende ervaringen in andere
RDO‐regio’s.
Qua vormgeving en werkwijze verschillen ze onderling: Valkenswaard heeft (als start) gekozen voor een
(in eerste instantie) telefonische bereikbaarheid. De ZTB‐ers van het team Valkenswaard van de
Zorgketen Dementie hebben ieder een ochtend telefoondienst op een werkplek bij Paladijn.
Er is een apart telefoonnummer waarmee ze rechtstreeks bereikbaar zijn. De informatie over het punt is
breed verspreid via folders, de openingsbijeenkomst in Kempenhof en publiciteit in de lokale bladen.
In Veldhoven start in begin 2012 een fysiek informatiepunt (met display en foldermateriaal) bij SWOVE,
deels bemenst door een coördinator die ook andere RDO‐taken uitvoert, deels door hiertoe opgeleide

vrijwilligers (o.a. Vrijwillige ThuisZorg Veldhoven). De coördinator is in dienst van een van de lokale
partners en wordt gezamenlijk door een aantal lokale partners uit de eigen begroting gefinancierd.
Beide Dementiepunten onderhouden goede contacten met de huisartsen, praktijkondersteuners en
andere lokale zorg‐ en welzijnspartners en verzorgen ook de uitleen van de dementiekoffers.
In Valkenswaard is verder maandelijks afstemming met het lokale Signaleringsoverleg. waaraan o.a. de
Gemeente, Dommelregio, Paladijn, Politie, GGD, GGzE en woningcorporaties deelnemen. Signalen uit de
wijk worden hier verzameld en uitgewisseld, zo nodig wordt afgesproken wie van de partners actie
onderneemt. Wanneer hier sprake is van een vermoeden van dementie volgt doorverwijzing naar een
ZTB‐er.
De werkgroepen van beide gemeenten zijn actief betrokken bij de Alzheimercafés die in Eersel (ook voor
inwoners van Veldhoven) en Cranendonck (ook voor inwoners van Valkenswaard) zijn gestart in de
projectperiode. De belangstelling voor beide cafés, die onder verantwoordelijkheid van de regionale
afdeling van Alzheimer Nederland worden geëxploiteerd, is groot. In Eersel zijn er eind 2011 ruim 100
bezoekers per bijeenkomst, in Cranendonck ruim 80. Medewerkers van de lokale partners leveren
inhoudelijke en organisatorische bijdragen. De evaluaties zijn zeer positief. Het is echter nog niet gelukt
om regionaal af te stemmen over financiering, frequentie en locatie van het alzheimer Café.
2.4 Functie 4: Toeleiding naar hulp
De ZTB‐ers in beide gemeenten hebben de specifieke taak om mensen met een vermoeden van dementie
te informeren, adviseren en toe te leiden naar hulp. Uiteraard werken zij hierbij nauw samen met andere
betrokkenen in welzijn (mantelzorgondersteuners, ouderenadviseurs) en zorg. In de projectperiode is in
beide gemeenten de samenwerking en afstemming tussen deze betrokkenen tegen het licht gehouden
en zijn afspraken gemaakt voor een verdere verbetering van de kwaliteit. Ook is de capaciteit verder
uitgebreid. Dit heeft een positief effect gehad op de wachtlijsten en de efficiënte inzet van mensen en
middelen.
De opzet en invulling van beide Dementiepunten maakt dat mensen die daar aankloppen gemakkelijk en
gericht kunnen worden doorverwezen met hun vragen of problemen. De deskundigheid is beschikbaar
(ZTB‐ers, coördinator, geschoolde vrijwilligers) en de communicatielijnen zijn kort. Dit voorkomt dat
mensen nodeloos gaan shoppen.
Tijdens de bijeenkomsten van de Alzheimer cafés is volgens afspraak een ZTB‐er of andere professional
aanwezig die mensen kan verder helpen of gericht kan verwijzen. Bekendheid met de lokale situatie en
mogelijkheden is hierbij een groot voordeel.
2.5 Functie 5: Scholing en training
Zoals al bij functie 1 is aangegeven, vormen scholing en deskundigheidsbevordering een standaard
onderdeel in de organisaties van de meeste partners. Vooral gericht op de eigen medewerkers of
groepen waarmee men in de dagelijkse hulpverlening veel samenwerkt.
Een effect van het RDO‐project is, dat er nu veel bewuster wordt gekeken naar de informatiebehoefte in
het informele en professionele netwerk van de cliënt.
De scholing, training en deskundigheidsbevordering richt zich daarbij vooral op de thema’s:
• Kennis over het ziektebeeld dementie en nieuwe ontwikkelingen in de zorg‐ en hulpverlening.
• Het herkennen en omgaan met signalen van vergeetachtigheid en beginnende dementie, inclusief de
lokale mogelijkheden en afspraken over doorverwijzing.
• Omgaan met specifieke gevolgen van de ziekte: zoals omgaan met gedragsproblemen voor partners
of mantelzorgers.
Naast de lokale scholingsactiviteiten heeft de zorgketen in de voorgaande jaren ook veel lesmateriaal
ontwikkeld en samen met de ketenpartners gerealiseerd. Dit materiaal wordt in de projectperiode
geactualiseerd en deels ook verder toegespitst op specifieke groepen. Het is voor gebruik beschikbaar in

2012. Ook Algemeen Maatschappelijk Werk Dommelregio biedt scholing aan professionals en
vrijwilligers. In 2011 hebben zij een training ‘signalering ouderenmishandeling’ in de regio verzorgd.
Op het grensvlak van training en scholing zijn ook de ondersteuningsgroepen te noemen voor
mantelzorgers. Die worden door verschillende lokale partners in samenwerking georganiseerd en hebben
enerzijds tot doel om te leren omgaan met de specifieke kenmerken van de dementie en anderzijds het
wederzijds bieden van steun. Hier wordt intensief gebruik van gemaakt.
Op individueel cliënt /systeemniveau is vanuit de zorgketen een pakket psycho‐educatie ontwikkeld. In
eerste instantie bedoeld voor de ZTB‐ers, maar ook andere professionals kunnen er gebruik van maken.
Het is een methode van systematisch informeren, voorlichten, adviseren en trainen van de cliënt en
vooral de mantelzorg in het bewust omgaan met alle aspecten van het ziekteproces. In de projectperiode
hebben alle ZTB‐ers deze scholing gehad en wordt psycho‐educatie standaard gegeven bij (nieuwe)
cliënten en mantelzorgers.
2.6 Functie 6: Signaleren van knelpunten
Na de start van het project wordt een inventarisatie uitgevoerd van:
• het aanbod aan activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers vanuit de lokale en
regionale partners in het RDO, en
• de behoeften bij cliënte en, mantelzorgers voor zover bekend bij de RDO‐partners en
maatschappelijke organisaties.
Na analyse van geretourneerde vragenlijsten blijkt de verkregen informatie teleurstellend. Er komen
vrijwel geen nieuwe concrete gezichtspunten naar voren. Bij navraag geven sommige informanten aan
moeite te hebben om goed aan te geven wat de behoeften van cliënten en mantelzorgers zijn.
De afdeling van Alzheimer Nederland organiseert jaarlijks afwisselend een cliëntenpanel of een
mantelzorgmonitor om een beeld te krijgen van de cliënttevredenheid en de vragen en behoeften die
leven bij cliënten en mantelzorgers. De resultaten van de panels geven vooral een inhoudelijk en
kwalitatief beeld, die van de monitor een meer kwantitatief. De resultaten zijn in beide werkgroepen en
in de Programmaraad van de Zorgketen Dementie doorgesproken. Vanuit de Zorgketen is een
Scholingsprogramma voor 2012 opgesteld, waarvan medewerkers van alle betrokken ketenpartners in
principe gebruik kunnen maken. Een en ander afhankelijk van de specifieke onderwerpen.
De verkregen cliënteninformatie heeft voorts geleid tot verschillende lokale initiatieven van de
werkgroepen. Zo is in Veldhoven de functie ad hoc opvang voor mensen met dementie uitgewerkt.
Waarbij snel een dagdeel opvang of oppas thuis voor een cliënt beschikbaar kan worden gesteld als
tijdelijke vervanging van een mantelzorger. Deze functie is in eerste instantie gestart met professionele
krachten maar zal in 2012 ook met getrainde vrijwilligers worden uitgebreid. In Valkenswaard zijn
cursussen voor mantelzorgers in voorbereiding. De uitvoering start begin 2012.

2.7 Functie 7: Begeleiden cliëntsysteem /sociaal netwerk
Ook deze functie behoort tot het takenpakket van de ZTB‐ers en medewerkers van welzijn
(mantelzorgondersteuners, ouderenadviseurs). De eerder gemaakte opmerking over afspraken voor een
betere samenwerking en taakverdeling geldt hiervoor eveneens. Sinds kort worden hierin ook de
praktijkondersteuners van de huisartsen betrokken.
In beide gemeenten functioneerde al een steunpunt mantelzorgondersteuning.
In Veldhoven heeft men als speerpunt van het RDO een lokaal MultiDisciplinair Overleg (MDO)
uitgewerkt , specifiek voor dementerenden met complexe problematiek.
De structuur is op papier gereed, alleen de financiële onderbouwing moet door de
bezuinigingsmaatregelen bijgesteld worden. De bedoeling is om in begin 2012 klein (op wijkniveau) te
starten en dit bij gebleken succes verder uit te breiden. Ook zijn er in Veldhoven afspraken gemaakt
tussen meerdere welzijns‐ en zorgaanbieders over het bieden van ad hoc opvang voor dementerenden
(groep/individueel – buitenshuis/aan huis – door vrijwilligers/professionals).

In Valkenswaard is vanuit het Dementiepunt een goede relatie opgebouwd met het Signaleringsoverleg
(zie ook functie 2), bedoeld om elkaar vanuit verschillende maatschappelijke achtergronden te
informeren over kwetsbare situaties en afspraken te maken over te ondernemen acties. De verbinding
met het lokale dementienetwerk wordt door de deelnemende partijen als een waardevolle aanvulling
ervaren en blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien.

2.8

Functie 8: Stimuleren implementatie ‘best practices’

Vanuit RDO Veldhoven Valkenswaard is aan verschillende provinciale uitwisselingsbijeenkomsten meegewerkt.
We noemen de workshops over psycho‐educatie, over de opzet en werkwijze van de denktank Dementie, over
vroegsignalering en het formeren van een sociaal vangnet voor dementerenden.

Samen met de SRE en de andere RDO‐ projecten in de regio wordt een systeem ontwikkeld rond de
kennis en informatie‐uitwisseling, waarvan gemeenten en anderen gebruik kunnen maken bij de verdere
vormgeving en inbedding van acties op het gebied van dementie voor de lokale gemeenschap.
Hiermee wordt samenwerking tussen gemeenten gestimuleerd en gefaciliteerd en kan men
voortbouwen op uitgewerkte ideeën en goede ervaringen van elkaar en van de RDO‐projecten in het
bijzonder. Opdrachtgever hiervan is het portefeuillehoudersoverleg Zorg en Welzijn van de SRE.

Na deze weergave van de inhoudelijke resultaten van het project volgt in hoofdstuk 3 een verslag van het
projectverloop, uitmondend in een evaluatie.

3 Het projectverloop
3.1

De projectstructuur

De partners van het samenwerkingsverband zijn:
• Alzheimer Nederland, afdeling Zuidoost‐Brabant
• Zorgketen Dementie Eindhoven en Omstreken
• Valkenhof, Valkenswaard
• Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen, Bladel, Veldhoven
• ZuidZorg, Veldhoven
• GGzE, Eindhoven
• Paladijn, Valkenswaard
• SWOVE, Veldhoven
• Maxima Medisch Centrum, Eindhoven, Veldhoven
• Gemeente Veldhoven
• Gemeente Valkenswaard
Medio 2010 is gezondheidscentrum de Bolzen toegetreden tot het samenwerkingsverband. De inbreng vanuit de
huisartsen/ eerstelijn is een welkome aanvulling.
In Veldhoven zijn ook gesprekken gaande met Severinus over de aansluiting bij dit netwerk, want de populatie
mensen met een verstandelijke beperking wordt steeds ouder (hogere levensverwachting) en door hun beperking
hebben zij tevens een verhoogde kans op dementie.
Volgens het convenant zal uit deze partners een stuurgroep gevormd worden, bestaande uit maximaal zeven
leden.
In de tweede plenaire bijeenkomst van alle partners wordt besloten om dit niet te doen. Alle partners willen graag
blijven deelnemen in stuurgroepverband vanwege het belang dat men hecht aan de onderlinge uitwisseling en
verdieping van de samenwerking.
De stuurgroep is verantwoordelijk voor:
• de sturing van de uitvoering
• het bewaken van de voortgang van het project;
• eindevaluatie en
• de inhoudelijke en financiële projectverantwoording richting Provincie en overige financiers.
De afspraak was dat de stuurgroep minimaal 1 x per kwartaal bijeen zou komen, zo nodig vaker. In 2009 is dat niet
gelukt door een vertraagde start en benodigde voorbereidingstijd van de werkgroep.
Vanaf 2010 is de stuurgroep in totaal negen maal bijeen geweest. Medio 2010 is er ook meer duidelijkheid
gekomen m.b.t. de verdeling van taken en verantwoordelijkheden:
• De Zorgketen Dementie Eindhoven en omgeving treedt op als penvoerder en is verantwoordelijk voor de
afstemming tussen regionale en lokale ontwikkelingen
• De stuurgroep is verantwoordelijk voor de organisatie en besluitvorming.
• De projectleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regionale taken van het RDO, handelt in
opdracht van de stuurgroep, legt verantwoording af aan de stuurgroep en geeft advies en begeleiding aan de

•

3.2

lokaal werkende medewerkers.
De lokale werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de lokale projecten.

Procesbeschrijving

In grote lijnen is het RDO‐project in Veldhoven Valkenswaard als volgt verlopen.
De start is onduidelijk, doordat er in het werkgebied van de Zorgketen Dementie (penvoerder van RDO Veldhoven
Valkenswaard) twee verschillende RDO‐projecten gaan lopen: Eindhoven en Veldhoven Valkenswaard. Ook spelen
enkele belangrijke personele veranderingen mee die in deze fase plaatsvinden. Beide gebeurtenissen vragen
voorbereidende gesprekken alvorens het project echt inhoudelijk van start kan gaan.

Vanaf de zomer 2009 werkt een werkgroep met vertegenwoordigers van lokale partners uit beide gemeenten een
plan van aanpak uit. Tegelijkertijd wordt door de werkgroepleden de lokale situatie in kaart met betrekking tot
dementie gebracht en wisselt men informatie uit over lopende initiatieven en ontwikkelingen.
Hierop volgend wordt een start gemaakt met de inventarisatie van het aanbod aan activiteiten voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers en de behoeften bij cliënten en mantelzorgers voor zover bekend bij de RDO‐
partners en maatschappelijke organisaties.
Voor deze beide orderdelen is ondersteuning van ZET beschikbaar, zodat de ervaringen uit andere RDO‐projecten
direct kan worden meegenomen in de opzet en uitvoering.
In 2010 start de werkgroep met het uitwerken van de eerste opzet van een dementie informatiepunt in de beide
gemeenten (beschrijving van de precieze kenmerken/ functies, locaties verkennen, mogelijkheden voor de
bemensing onderzoeken, exploitatieopzet maken).
Gedurende dit traject komen onderlinge verschillen naar voren in de lokale visies op bepaalde kerntaken, de
aanpak van activiteiten en de snelheid van besluitvorming. Tevens zijn er verschillende verwachtingen en
onduidelijkheden met betrekking tot de scheiding tussen regionale en lokale taken. Daarnaast blijkt dat de
regionale RDO‐projectleider onvoldoende tijd beschikbaar heeft om de rol ten aanzien van de lokale initiatieven en
activiteiten goed op te pakken en uit te voeren. Daarom besluit de stuurgroep na een tussentijdse evaluatie in het
najaar 2010 om vanaf januari 2011 de projectorganisatie te wijzigen.
Er worden twee lokale werkgroepen samengesteld, die aan de hand van een plan van aanpak de lokale initiatieven
verder ontwikkelen en uitvoeren. Daarnaast worden enkele regionale kernactiviteiten benoemd die op dit niveau
ter hand worden genomen.
In 2011 vinden in beide gemeenten brede publieksbijeenkomsten over dementie plaats. De belangstelling is
overweldigend, hetgeen alle projectpartners nog sterker bewust maakt van het feit dat dementie een relevant
maatschappelijk vraagstuk is. In vervolg hierop wordt in beide gemeenten het thema informatievoorziening (in
verschillende vormen) ter hand genomen.
In Valkenswaard start een dementiepunt, ondergebracht bij Paladijn en dat wordt in eerste instantie bezet door
zorgtrajectbegeleiders van de Zorgketen Dementie. Daarnaast focust de werkgroep op het verspreiden van
informatie over dementie onder professionals (zorg en welzijn) en maatschappelijke organisaties, die een
signaleringsfunctie kunnen vervullen. Het derde speerpunt is het verbinden van bestaande activiteiten en
initiatieven op allerlei gebied met het thema dementie. Er is eind 2012 nog onvoldoende ervaring met het
dementiepunt om te kunnen beoordelen of de huidige opzet gehandhaafd zal worden. Evaluatie staat in het
voorjaar van 2012 gepland.
Eind 2011 besluit de werkgroep ook om de lokale scholing gestructureerd op te gaan pakken.
In Veldhoven loopt de inrichting van het fysieke dementiepunt door wijzigende plannen enige vertraging op. De
organisatie en exploitatie zijn rond, daarom is op basis hiervan gestart met activiteiten vanuit een ‘virtueel’ punt.
Inmiddels is ook de locatie vastgesteld en in de personele bezetting voorzien.
Het tweede focus van deze werkgroep is het verder versterken van de lokale coördinatie rondom mensen met
dementie en complexe ‘zorg’situaties. Ook hiervoor is de organisatie en exploitatie gereed. Door de landelijke
bezuinigingen is de financiering vertraagd. In begin 2012 wordt in een wijk gestart.
Het derde speerpunt van Veldhoven is de ad hoc opvang van mensen met dementie bij plotseling wegvallen van
de mantelzorg. Hier is in eerste instantie gekozen voor opvang door geschoolde vrijwilligers thuis of in een andere
(zorg)setting. Dit functioneert inmiddels en voorziet in een duidelijke behoefte. In 2012 wordt dit verder uitgebreid
met ad hoc opvang door professionals, wanneer er geen vrijwilligers inzetbaar zijn.
Regionaal zijn twee kernthema’s opgepakt in wisselwerking met de lokale werkgroepen: het verder ontwikkelen
van de sociale kaart en de scholing en deskundigheidsbevordering.
Over de ontwikkelingsweg van sociale kaart is al in het vorige hoofdstuk verslag gedaan. Dit initiatief wordt verder
doorontwikkeld en gerealiseerd door de twee Zorgketens Dementie in de regio Zuidoost Brabant, samen met
Brainport.
Vanwege de geconstateerde lokale behoefte aan een basiscursus over dementie is het bestaande lesmateriaal van
de zorgketen geactualiseerd en beschikbaar gesteld aan de lokale partners.
Ditzelfde geldt voor de training vroegsignalering voor mensen die vanuit een maatschappelijke rol of functie vaak
in contact komen met ouderen en daardoor eerste signalen van een mogelijke dementie of andere problematiek
kunnen herkennen en doorverwijzen.

Tenslotte is een scholing in psycho‐educatie bij dementie ontwikkeld, specifiek bedoeld voor professionals die
intensief contact hebben met mensen met dementie. Deze is in eerste instantie voor alle zorgtrajectbegeleiders
gegeven. Gezien de positieve ervaringen zal deze in 2012 ook voor andere professionals beschikbaar komen.
Daarnaast is regionaal meegewerkt aan de totstandkoming van de Denktank Dementie van de SRE en op allerlei
manieren bijgedragen aan activiteiten in dit kader.
Eind 2011 worden voorbereidingen getroffen voor de afronding van het RDO‐project in de huidige vorm en de
continuering en borging van activiteiten.

3.3

Borging en continuering in 2012

In de decembervergadering van de stuurgroep worden het volgende overzicht gegeven:
In Veldhoven is een lokale stuurgroep geformeerd, de lokale werkgroep gaat door en zal worden uitgebreid ( o.a.
met Severinus).
Er is een coördinator aangesteld en een projectplan met begroting is opgesteld voor de activiteiten van 2012. Over
de financiële borging zijn afspraken gemaakt tussen de partners.
Uit een gehouden interviewronde komen waardering en een breed draagvlak naar voren voor de activiteiten en
steun voor verdere ontwikkelingen.
De gemeente heeft Dementie tot een van de speerpunten in het beleid over Maatschappelijke Participatie
gekozen.
In Valkenswaard worden de activiteiten eveneens krachtig voortgezet. De lokale RDO‐werkgroep is ingebed in de
werkgroep Mantelzorg, onderdeel van de gemeentelijke structuur Zorg en Welzijn.
Er worden verschillende nieuwe initiatieven uitgewerkt op het gebied van informatie en advies aan cliënten en
mantelzorgers, professionals in zorg en welzijn en vrijwilligers. Hierbij wordt actief gezocht naar nieuwe
mogelijkheden om verbindingen te leggen met andere organisaties in dit zorgveld.
Regionaal ligt er een verzoek van zorgverzekeraar CZ aan de Zorgketen Dementie Eindhoven e.o. om mee te doen
aan een pilot rond integrale zorg en financiering van dementie, met als kernthema vroegsignalering. Daarin kunnen
de ontwikkelde structuren en de ervaringen die in het RDO zijn opgedaan, worden gecontinueerd. De zorgketen
blijft ook participeren in de Denktank Dementie van de SRE. Bij de uitwerking van de regionale Sociale Kaart
worden de lokale werkgroepen betrokken.
De stuurgroep RDO Veldhoven Valkenswaard houdt formeel op te bestaan. Er is wel een wens geconstateerd tot
regelmatige uitwisseling naar behoefte van ervaringen en ideeën.
Nagegaan zal worden hoe dit vorm kan worden gegeven vanuit de Denktank Dementie en het PoHo Zorg en
Welzijn, waarin gemeenten elkaar bestuurlijk en ambtelijk ontmoeten.
Geconcludeerd wordt dat de partners zich inhoudelijk en financieel verantwoordelijk voelen voor de continuering
van de RDO‐activiteiten in beide gemeenten en dit inmiddels ook vertaald hebben naar de organisatie, financiële
dekking en uitvoering.

3.4

De ondersteuning vanuit ZET

Zet heeft op verschillende manieren een positieve bijdrage geleverd aan het project.
Na de subsidietoekenning is Egi Pellemans de vaste Zet‐adviseur geworden. Hij nam deel aan de
stuurgroepvergaderingen en had periodiek overleg naar behoefte met de projectleider.
Hij heeft praktisch bijgedragen aan de structurering van de startfase, de voorbereidingen voor de inventarisatie en
de oriëntaties rond de opzet van een dementiepunt. Zijn kennis en ervaring uit andere RDO‐projecten was een
welkome aanvulling in de discussies van de stuurgroep.
Evenzo belangrijk is de reflectieve rol geweest gedurende het gehele verloop van het project tot en met de
afronding.
De tweede belangrijke bijdrage van ZET ligt in de organisatie van de projectleidersbijeenkomsten.
De uitwisseling van ideeën en ervaringen in een open en collegiale sfeer is een belangrijke inspiratie geweest in het
verloop van het project.

Als derde en zeker niet minste rol noemen we de provinciale verspreiding en uitwisseling van kennis en ervaringen
voor alle betrokkenen bij de RDO‐projecten. In de vorm van het RDO‐nieuws en de RDO‐studiedagen. Hieraan
heeft RDO Veldhoven Valkenswaard op verschillende manieren bijgedragen in artikelen en workshops.

3.5

Evaluatie

Terugkijkend op het project RDO‐Veldhoven Valkenswaard heeft de start door verschillende oorzaken niet
bijgedragen aan een vloeiend verloop.
Het verschil in uitgangssituatie: de gemeenten lokaal, de twee regionale RDO‐projecten, het regionale werkgebied
van de Zorgketen Dementie als penvoerder en het regionale niveau Zuidoost Brabant van de SRE met drie RDO‐
projecten, maakte de sturing ingewikkeld.
Daar komt bij dat er in de aanvang van het project wederzijds een terughoudende opstelling was tussen de lokale
partners en de (regionale) zorgketen in haar rol als projectleiding.
Het samen aan het werk gaan in de verschillende projectactiviteiten en de regionale uitwisseling in stuurgroep
verband hebben een overstijgend effect gehad. De lokale samenwerking tussen de partners is sterk gegroeid. Er is
een stevig overlegplatform ontstaan dat bestendig is na de projectperiode en inmiddels al verder groeit met
nieuwe leden.
Het project is gestart in een tijd waarin het thema dementie nog niet actueel was in het gemeentelijk beleid. Door
de grote belangstelling voor de informatiebijeenkomsten is in de lokale bewustwording duidelijk geworden, hoe
sterk dementie als thema leeft in de samenleving. Dit heeft de partners en de stuurgroep gestimuleerd om de
verantwoordelijkheid hiervoor op te pakken.
De duidelijk wordende verschillen tussen gemeenten in structuur, cultuur, visie op bepaalde kernactiviteiten en
snelheid van besluitvorming heeft geleid tot aanpassing van de werkwijze: de keuze voor aparte trajecten per
gemeente met een regelmatige onderlinge uitwisseling van ervaringen op stuurgroep niveau en op uitvoerend
niveau.
De werkwijze die zich in het project ontwikkeld heeft kan getypeerd worden als ‘met kleine stapjes vooruit’.
Vanuit de bestaande praktijk worden nieuwe ideeën ontwikkeld, daarbij creatief zoekend naar verbindingen met
andere en nieuwe partners. Samen wordt het initiatief uitgewerkt en geformaliseerd in nieuwe structuren.
Het resultaat van deze werkwijze is een grote betrokkenheid van de partners en een sterke inbedding van de
activiteiten in de lokale structuren en samenleving. Gezamenlijk voelt men zich inhoudelijk en financieel
verantwoordelijk voor de continuering.
Dit kan qua inhoud en structuur verder worden gestimuleerd en ondersteund vanuit het regionale niveau:
Zorgketen Dementie, Denktank Dementie van de SRE, het PoHo Zorg en Welzijn.
De uitvoering van dit project in het grotere verband van het RDO Brabant breed heeft veel positieve effecten
gehad, gestimuleerd tot creativiteit in de lokale context en beslist bijgedragen aan het uiteindelijke resultaat.
Samengevat heeft het RDO‐project Veldhoven Valkenswaard er toe bijgedragen dat betrokkenen bij mensen met
dementie met elkaar aan tafel kwamen, elkaar leerden kennen, met elkaar initiatieven namen en nieuwe partners
vonden. Dementie is zowel bij gemeenten, als bij partners duidelijker op de agenda gekomen en heeft bij een
aantal betrokkenen een duidelijke plaats gekregen binnen het beleid. Van daaruit is men zich ook verantwoordelijk
gaan voelen en is men bereid om de samenwerking te continueren, projecten op te pakken en om op het thema te
investeren.
Hoewel niet alle subdoelen met evenveel succes zijn gerealiseerd, was het initiatief juist bedoeld om die
samenwerking en het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel tot stand te brengen. Voor de regio
Veldhoven – Valkenswaard kan worden geconcludeerd dat de oorspronkelijke doelstelling van samenwerking en
kennis delen, meer dan bij de start werd verwacht, tot stand is gekomen.

4 Financiële verantwoording
In het navolgende overzicht zijn de oorspronkelijke projectbegroting en de realisatie tezamen in beeld gebracht.
De accountantsverklaring is als bijlage toegevoegd.
Project RDO Veldhoven Valkenswaard
toegekende
besteding
begroting
dekking
subsidie
ten laste van besteding
2009-2011 ketenpartners provincie prov. subsidie partners

personele inzet van 7 partners

€ 120.906,00 € 120.906,00

projectleiding

€ 109.560,00

projectondersteuning ZET

€ 9.560,00 € 100.000,00

P.M.

P.M.

materiele kosten

€ 6.000,00

€ 6.000,00

organisatiekosten expertiseuitw.

€ 9.000,00

€ 9.000,00

€ 15.500,00

€ 11.500,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 12.000,00

€ 6.000,00

productencatalogus
beheer website (soc. kaart)
overige PR kosten

Totaal

€ 65.340,00
€ 61.419,52
P.M.
€ 7.925,00

€ 4.000,00

€ 4.576,49

€ 6.000,00

€ 7.177,05

€ 278.966,00 € 168.966,00 € 110.000,00

€ 73.173,06 € 73.265,00

ontvangen bevoorschotting subsidie van provincie Noord Brabant in 2009

€ 20.800,00

Nog te ontvangen subsidieafrekening van de provincie Noord Brabant

€ 52.373,06

Verantwoording inzet ketenpartners
Personele inzet
Door de partners zijn de volgende uren geinvesteerd in de tot standkoming van het RDO-project
De ingezette uren betreffen deelname aan de stuurgroep, werkgroepvergaderingen (voorbereiding en uitvoering)
overige projectwerkzaamheden en administratie.
Het totaal is gebaseerd op urenregistratie in combinatie met een schatting

2009
2010
2011
Totaal

stuur/werkgr overige act.
66
144
249
231
220
278
1188

uurtarief

€ 55,00

€ 65.340,00

Materiële kosten
Door de ketenpartners zijn ook materiele kosten ten behoeve van het project gemaakt.
Dit betreffen o.a. reis-, telefoon- vergader, ict- en pr-kosten.
Deze kosten zijn niet ten behoeve van het project verbijzonderd, zij vormen
een integraal onderdeel van de exploitatievan de verschillende ketenpartners.
Deze kosten ten behoeve van het project RDO zijn geraamd op
€ 7.925,00
Totaal bijdrage ketenpartners

€ 73.265,00

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Stichting Valkenhof
Op grond van artikel 10 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant en de
beleidsregel Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk hebben wij bijgaande, door ons
gewaarmerkte, subsidieafrekening van Stichting Valkenhof te Valkenswaard inzake project
"dementieondersteuningsnetwerk Veldhoven-Valkenswaard" gecontroleerd. De subsidie is met
briefnummer 1509209/1538845 d.d. 18 mei 2009 toegekend door de Provincie Noord-Brabant. De
subsidieafrekening is onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de stichting opgesteld.
Het is onze verantwoordelijkheid een verklaring inzake deze verantwoording te verstrekken.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
De raad van bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de subsidieafrekening, in
overeenstemming met Nederlands recht en met inachtneming van de Algemene subsidieverordening
Provincie Noord-Brabant en de beleidsregel Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk. De raad van
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opstellen van het de subsidieafrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de subsidieafrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden met inachtneming van de Algemene subsidieverordening Provincie
Noord-Brabant en de beleidsregel Regionaal Dementie Ondersteuningsnetwerk. Dit vereist dat wij
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en
uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidieafrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen in de subsidieafrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de
accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de
subsidieafrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de subsidieafrekening door de stichting, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben
echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne
beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van
bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het
overzicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House
onder registratienummer OC335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een)
vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU,
Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel
Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid
is opgenomen.

Oordeel

Naar ons oordeel is de subsidieafrekening van Stichting Valkenhof inzake het project
"dementieondersteuningsnetwerk Veldhoven-Valkenswaard" in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met Nederlands recht en met inachtneming van de Algemene
subsidieverordening Provincie Noord-Brabant en de beleidsregel Regionaal Dementie
Ondersteuningsnetwerk.
Beperking in gebruik en verspreidingskring
De subsidieafrekening van Stichting Valkenhof inzake het project "dementieondersteuningsnetwerk

Veldhoven-Valkenswaard" en onze controleverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor de Provincie
Noord-Brabant en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Eindhoven, 3 mei 2012

Ernst & Young Accountants LLP

drs. H.B.J.M. Vermeer RA
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden
Bijlage:

gewaarmerkte subsidieafrekening

Subsidieafrekening provincie Noord Brabant
inzake RDO Valkenswaard en Veldhoven
Bestede bedragen RDO 2009-2011

€

Onyx, inz prov. kennismaking
M. Salari, project werkzh. 2009
M. Salari, project werkzh. 1 ste hjr 2010
M. Salari, project werkzh. 2dte hjr 2010
Swove sept - dec 2009
Swove jan-april 2010
Swove mei - sept 2010
Gemeente Veldhoven, Schalm 9-11-2010
Paladijn 1 ste kw 2010
Gemeente Veldhoven, Schalm 14-3-2011
Gemeente Veldhoven, Schalm 14-3-2012
Paladijn 2de kw 2010
Paladijn 2de kw 2011
Paladijn 3de kw 2011
De Bolzen april -sept 2011
De Bolzen okt 2011
A. Plaisier 2011
Valkenhof 2011
Paladijn 4de kw 2011
Paladijn, dementiekoffer
Pladijn, folder, etc.

€

974, 85

8.732,00
10.924, 00
9.344,12
1.420,00
2.556,00
710,00
1.591,68
1.859,00
2.888,57
790,25
1.859, 00
1.660,00
3.230,00
3.498,60
856,80
5.280,00
641,70
9.490,00
290,00
4.576,49
61.419,52 11.753,54
73.173,06

Totaal bestede bedragen

Toegekende subsidie door
provincie Noord Brabant

€ 110.000

Waarvan als voorschot ontvangen 4-6-2009

Nog te ontvangen subsidieafrekening Provincie Noord Brabant

20.800,00

52.373,06

