
 

 

 

 

 

 

 

 

Expertteam Jonge mensen met dementie zoekt versterking van 

Ervaringsdeskundige 
 

Bent u familie of naaste van iemand die op jonge leeftijd te maken kreeg met dementie? Wilt u graag 
meedenken over manieren om bezoekers van dagbehandeling de Boog en bewoners van de Bosweg 
250 een zo passend mogelijk vervolg van hun leven te bieden? Word dan lid van het expertteam Jonge 
mensen met dementie. 

Passend vervolg ondanks beperkingen 
Het leven neemt een grillige wending als je op (relatief) jonge leeftijd te maken krijgt met dementie. 
Bij dagbehandeling de Boog en op de Bosweg 250 vinden bezoekers en bewoners een plek om hun 
leven een passend vervolg te geven, ondanks de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. 
Vragen die daarbij steeds opnieuw belangrijk zijn: Hoe kunnen jonge mensen met dementie zoveel 
mogelijk de dingen blijven doen die voor hen belangrijk zijn? Wat is daarvoor nodig? Hoe zorgen we 
voor zinvolle contacten met de andere jonge mensen met dementie? Hoe kunnen we de medewerkers 
het beste ondersteunen en begeleiden? Het expertteam helpt mee om die vragen te beantwoorden. 

Expertteam 
Het expertteam Jonge mensen met dementie helpt mee om al deze vragen te beantwoorden. Zij kijkt 
steeds kritisch hoe het passende vervolg voor jonge mensen met dementie waargemaakt kan worden 
en wat daarvoor nodig is. Welke benaderingswijzen zijn bijvoorbeeld geschikt voor de verschillende 
leefmilieus, welke scholing is nodig voor de medewerkers, wat kunnen we nog verbeteren aan het 
aanbod? Dankzij de samenwerking met het Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd blijven 
we op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen, die we waar mogelijk gebruiken voor de 
Boog en Bosweg 250. 

Ervaringsdeskundigheid ter versterking 
In het expertteam zijn verschillende professionals vertegenwoordigd: een psycholoog, specialist 
ouderengeneeskunde, zorgmanager, psychomotorisch therapeut, verpleegkundige/ 
maatschappelijk zorgende en een verzorgende. Het team mist echter nog de kritische invalshoek van 
een ervaringsdeskundige die de bezoekers van de dagbehandeling, de bewoners en al hun naasten 
vertegenwoordigt en mee wil denken en doen. 

Uw bijdrage: 
• Deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen, inclusief voorbereiding en follow-up; 
• Meedenken over de leefwereld van de bezoekers en bewoners van de Boog en de Bosweg 250; 
• Meedenken over landelijke ontwikkelingen en de meerwaarde daarvan voor De Waalboog; 
• Belangenbehartiging van de bezoekers, bewoners en naasten tijdens de vergaderingen. 

Onze vraag: 

• Een kritische blik; 
• Constructief meedenken; 
• Goed samen kunnen werken. 

Wat staat er tegenover: 
• Reis- en onkostenvergoeding. 

Enthousiast? Solliciteer dan nu! 
Stuur voor 9 oktober  een korte brief met uw motivatie naar  
De Waalboog, t.a.v. Sanneke Bolder, Groesbeekseweg 327,  
6523 PA Nijmegen, of mail naar: s.bolder@waalboog.nl. 
Wanneer u belangstelling heeft, maken we graag een  
afspraak met u om kennis te maken en verwachtingen  
uit te wisselen. We kijken uit naar uw reactie. 

 
 

Wilt u meer weten over deze vacature? Neem dan 
contact op met  Anja Borneman of Anja Peters.  
Dat kan via 024 - 324 66 53 of 06 - 82 73 88 54. 
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