Saskia Danen – de Vries
Wat mij beweegt
De ouderenzorg en in het bijzonder de zorg voor mensen met dementie heeft mij altijd
geboeid. Daar werken mensen met passie en hart voor de zorg. Hoewel de sector het zwaar
heeft de gebeuren er ook goede en mooie dingen. Ik ben er van overtuigd dat de zorg beter
en (weer) leuker kan worden door de cliënt, zijn omgeving en de professional in hun kracht te
zetten. Daarom ben ik graag betrokken bij vernieuwende projecten waarbij de optimale
samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals centraal staat.
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Daarnaast geef ik met veel plezier trainingen over dementie en andere psychogeriatrische
aandoeningen en over wet- en regelgeving in de langdurige zorg.
Mijn doel is om bruggen te slaan tussen mensen en tussen praktijk, beleid, onderzoek en
onderwijs. Ik werk graag samen met bevlogen mensen.
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Wat mij typeert
“De afgelopen jaren heb ik ontdekt
dat mijn kwaliteiten vooral liggen op het
vlak van verbinden, netwerken,
coördineren, innoveren en stimuleren
van mensen en teams.
Ik vind het een uitdaging om naast de
reeds aanwezige kennis, samen met
betrokkenen (cliënt, mantelzorger,
professional) te zoeken naar nieuwe
ideeën en kennis en zo te komen tot een
gezamenlijk resultaat. Ik ben flexibel in
mijn denken en doen, heb een
innovatieve instelling en ben
pro-actief en resultaatgericht.”

Ervaring
Als verpleegkundig specialist Geriatrie, senior stafmedewerker divisie
Hersenen, docent Hogeschool Utrecht en manager in de psychogeriatrie
heb ik veel ervaring opgedaan met opleidingsvraagstukken,
verandermanagement en het begeleiden van implementatietrajecten.
Als ervaringsdeskundige weet ik wat het betekent om mantelzorger van
iemand met dementie te zijn.
Op dit moment ben ik vanuit mijn eigen bedrijf, Zorg4Zorg, werkzaam als:
 Trainer V&VN Academie, onderwerpen Dementie, Depressie en Delier.
 Netwerk casemanagers dementie: Trainer ‘Levenseindezorg bij
dementie’.
 Transitieadviseur Dementelcoach: telefonische ondersteuning van
mantelzorgers van mensen met dementie
 Belangenbehartiger Alzheimer Nederland
 Docent Avans +, Breda, voor de opleidingen wijkverpleegkundige en
praktijkverpleegkundigen. Aandachtgebieden: Dementie, wetgeving ,
Informele zorg en netwerken.

Kennis
2012 – 2016 Diverse inhoudelijke scholingen op het
gebied van dementie en ondernemen
2007 Didactische vaardigheden, Hogeschool Utrecht
1992 – 1995 Gezondheidswetenschappen,
afstudeerrichting Verplegingswetenschap,
Rijksuniversiteit Limburg Maastricht
1987 – 1991 HBO- Verpleegkunde, Protestants
Christelijke Hogeschool de Vijverberg, Ede

