
Organisaties voor 
inzet van (vergeten) 
talent gezocht! 

 VergetenTalent brengt vraag & aanbod bij elkaar met betrekking tot  

 (vrijwilligers)werk voor jonge mensen met dementie of beginnende  

 geheugenproblemen. Het (vrijwilligers)werk is passend bij de (levens)

ervaring, kracht en talenten van de deelnemers. Wij zijn op zoek naar organisa-

ties die mogelijkheden zien om (vergeten) talent in te zetten! 



Wat kunt u 
verwachten van 
VergetenTalent?

Het laat talenten ontdekken van de persoon 
met dementie. Het behoudt eigenwaarde, 
eigen regie, zelfstandigheid en zich nuttig 
voelen doordat hij/zij zo lang mogelijk 
kan functioneren in een (vrijwilligers)werk 
omgeving.

• Op de eerste plaats een betrokken en   
 enthousiaste vrijwilliger! 
•  U kunt gebruik maken van een  

trainingsaanbod voor uw bedrijf en/of 
medewerkers met uitleg over dementie, 
de verschijnselen en hoe je ermee om kunt 
gaan. 

• Begeleiding en coaching bij uitvoer van het  
 vrijwilligerswerk door de talentmakelaar en/ 
 of de betrokken casemanager dementie.

Wanneer iemand op jonge leeftijd dementie krijgt, grijpt dat enorm in op hun leven. 
Jonge mensen met dementie spelen vaak nog een actieve rol in de maatschappij 
of zijn kostwinner en opvoeder. Ook willen ze hun andere bezigheden, rollen en 
verantwoordelijkheden niet verliezen. Ze willen een zo normaal mogelijk leven 
blijven leiden. Talenten en interesses blijven aanwezig, ondanks hun dementie. 
Door het behoud van een zinvolle daginvulling waarbij talenten en mogelijkheden 
worden ingezet, kan iemand met dementie nog lang actief deelnemen aan de 
maatschappij.
 

VergetenTalent

Wat wordt 
bereikt met 
VergetenTalent?



Doen! Want een (vrijwilligers)werkplek voor jonge mensen met dementie 
bieden, heeft een hoge maatschappelijke waarde. Het toont betrokkenheid bij 
de samenleving. Het is een vorm van Sociaal Ondernemen en biedt ‘winst’ voor 
groepen in de maatschappij die steun kunnen gebruiken. 
 
Bent u geïnteresseerd, ziet u een mogelijkheid binnen uw organisatie of wilt u 
meer informatie? Richt u dan tot de talentmakelaar van VergetenTalent.
 
Elly Robben
E-mail: e.robben@zmbr.nl
Telefoon: 06 - 13 37 41 38

Een (vrijwilligers)werkplek binnen uw 
organisatie, vereniging of stichting?

een veehouder die een helpende hand 
krijgt van een assistent dierverzorger, 
een woonzorgcentrum dat assistentie 
heeft van een activiteitenondersteuner 
en een tuinder die extra hulp heeft voor 
onderhoud van de moestuin. 

Deze organisaties gingen u 
voor...

Vergeten talent is een samenwerking tussen:VergetenTalent is een samenwerking tussen:


