
 
 
 

Interview Marlies Hammer van Stimenz en Simone Rietvelt van Vérian 
 
 
Binnen Vérian (Apeldoorn) werken wij nauw samen met welzijnsorganisatie Stimenz. Zo zijn er 
korte lijnen tussen bijvoorbeeld de casemanagers dementie van Vérian en de sociaal werkers 
(voorheen ouderenadviseurs) van Stimenz. Ik sprak Marlies Hammer, sociaal werker van Stimenz 
en Simone Rietvelt, casemanager dementie binnen Vérian.  
 
 
 

 
Wat doet een sociaal werker 
Een sociaal werker met het specialisme 
ouderen komt bij zelfstandig wonende 
ouderen thuis. Marlies Hammer vertelt over 
haar werk: “Ik geef onafhankelijk advies op 
het gebied van wonen, zorg en welzijn. 
Problematieken waar ik ouderen bij adviseer 
zijn bijvoorbeeld: eenzaamheid, 
dagbesteding, kleiner willen wonen of willen 
verhuizen, de weg in welzijn en zorgland niet 
weten en belaste partner/kinderen.  Ik help 
deze mensen op weg en zet ze op het goede 
spoor. Het doel is dat de mensen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Mijn 
inzet is doorgaans kortdurend. Ik heb een 
breed netwerk en werk ook samen met 
casemanagers dementie. Een van hen is 
Simone Rietvelt.” 
 
 
 
 

Wat doet een casemanager 
Een casemanager dementie begeleidt mensen 
die de diagnose dementie hebben 
(vastgesteld door een huisarts of geriater) en 
hun partners/kinderen. Dit betreft niet alleen 
ouderen. Simone licht haar werk kort toe: “Ik 
geef advies en informatie over hoe om te 
gaan met dementie en veranderd gedrag. Ik 
kijk naar het nu en naar de toekomst en 
begeleid mensen gedurende langere tijd. Ik 
start met het opbouwen van vertrouwen en 
van daaruit kan ik een cliënt begeleiden en 
ondersteunen. Ik ben goed op de hoogte van 
de wet- en regelgeving ten aanzien van 
indicaties. Ik maak gebruik van professionals 
en de inzet van vrijwilligers. Voor een deel 
overlapt het netwerk van de sociaal werker 
met dat van een casemanager dementie. 
Beiden hebben hun eigen expertise en vullen 
elkaar waar nodig aan!” 
 
Samenwerking 
Een goede samenwerking en korte lijnen met 
externe partijen vinden we erg belangrijk 
binnen Vérian. Op die manier kan er gebruik 
worden gemaakt van elkaars kennis en kan de 
juiste ondersteuning en begeleiding worden 
ingezet. Als we kijken naar de samenwerking 
tussen een sociaal werker en een 
casemanager dementie dan kan de sociaal 
werker ingezet worden in het voorliggende 
veld. Marlies legt dit uit: “Als er nog geen 
diagnose is, maar iemand heeft wel 
geheugenproblemen dan word ik soms door 
de huisarts gevraagd om al mee te kijken om 
een stukje ondersteuning thuis op te zetten. 



Denk aan de inzet van vrijwilligers, het 
opstarten van wijkverpleging. Dit gaat altijd in 
afstemming met de cliënt en de huisarts.”  
Als er een diagnose dementie is gesteld dan 
vindt er overdracht plaats aan een 
casemanager. Simone: “Ik lever telkens 
maatwerk, zodat het aansluit bij de cliënt en 
de partner/kinderen. Ik werk nauw samen 
met verschillende aanbieders van thuiszorg. 
Hierin is elkaar kennen belangrijk, zodat er 
makkelijk geschakeld kan worden ten 
behoeve van de cliënt.” 
 
Meer informatie en aanvragen 
Zowel de sociaal werker als de casemanager 
dementie adviseren onafhankelijk. Voor een 
sociaal werker kan contact worden 
opgenomen met een welzijnsorganisatie of de 
gemeente.   
Ook de wijkverpleegkundige kan contact 
opnemen en vragen om een huisbezoek van 

de sociaal werker. Bijvoorbeeld voor advies 
bij rouwverwerking of bij het verhuizen naar 
een andere woning als een partner is 
opgenomen. 
De aanmelding voor een casemanager is per 
netwerk anders georganiseerd. Kijk voor de 
aanmeldprocedures op de website van de 
verschillende netwerken dementie: 
 
Netwerk Oost-Veluwe, van Hattem - 
Apeldoorn tot Brummen: 
https://www.netwerkdementie.nl/  
Ermelo: 
https://www.dementienoordwestveluwe.nl/n
l/adressen-gemeente-ermelo/  
Ede: https://www.dementiegeldersevallei.nl/  
Zutphen: https://dementienetwerk.nl/  
Voorst/Twello: 
https://www.zorggroepapeldoorn.nl/organisa
tie/samenwerking/netwerk-dementie-oost-
veluwe.html  
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