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Woord Vooraf 

 
 
Het Odensehuis kijkt terug op een dynamisch en mooi jaar. 
Op 12 november gaven we met de viering van het 5 jarig jubileum HET startschot voor het 
jubileumjaarprogramma 2017-2018.  
  
De groei van het aantal participanten in het Odensehuis zette door en de in 2016 gerealiseerde 
verbouwing en herinrichting wierp zijn vruchten af en werd in 2017 afgerond met het plaatsen van 
een traplift.  
Vanwege het toenemend aantal deelnemers en bezoekers wordt er al voorzichtig vooruit gedacht 
aan mogelijkheden om in de nabije toekomst op de huidige locatie meer gebruiksruimte te 
realiseren. 
 
 
Het Odensehuis is en blijft een burgerinitiatief dat haar succes  mede te danken heeft aan de inzet 
van haar vrijwilligersteam. Investeren in de begeleiding en deskundigheid van de vrijwilligers kreeg in 
2017 dan ook opnieuw aandacht. In het voorjaar 2017 vond de training ‘Contact bij dementie’ plaats,  
gegeven door Marjolein Baars. Ook de bedrijfsvoering werd onder de loep genomen en diverse 
voorzieningen werden getroffen om aan alle eisen voor brandveiligheid te voldoen. Beroepskrachten, 
vrijwilligers en een bestuurslid volgden gezamenlijk een Bedrijf Hulpverlening cursus (BHV). 
 
Naast het opvangen van de groei van de participantenorganisatie,  het begeleiden van het 
vrijwilligersteam, en het uitvoeren van het plan voor herinrichting,  zijn de inspanningen in 2017 
gericht geweest op het verstevigen van de financieringsbasis voor 2018 en de jaren erna. Het 
Odensehuis heeft na een intensieve voorbereiding voor de komende 4 jaar een positie binnen het 
samenwerkingsverband Welsaam in de gemeente Wageningen weten te realiseren. 
 
Het bestuur spreekt haar dank en waardering uit voor iedereen  die zich in 2017 opnieuw met veel 
inzet en enthousiasme heeft  ingezet voor de participanten van het Odensehuis en hiermee heeft 
bijgedragen aan het succes van Odensehuis. 
 
 
 
Wageningen,2018 
Namens het Bestuur:   Marian Rameyer (voorzitter)  en Tibbe Breimer (secretaris) 
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1. Algemene Informatie over het Odensehuis 
Wat is het, wat doen we, wat is de werkwijze en wat zijn de ontwikkelingen? 

 

Situatie schets 

Er is op dit moment in ons land binnen het domein van zorg en welzijn, onvoldoende aandacht voor 

initiatieven die gericht zijn op preventie, de behoeften van de mensen zelf,  het vergroten van 

zelfredzaamheid en welbevinden en inbedding in de sociale en maatschappelijke structuur. 

Dat geldt voor kwetsbare groepen in het algemeen, maar in het bijzonder voor de kwetsbare mens 

met beginnende dementie en /of geheugenproblematiek en naasten: mantelzorger(s), familie, buurt 

en samenleving als geheel, die formeel en informeel allen in meer of mindere mate te maken hebben 

met mensen met beginnende dementie.    

De schatting is dat deze kwetsbare groep de komende 20 jaar verdubbelt en de belasting van het 

sociale netwerk aanzienlijk groter zal worden dan nu. 

Dementie is hard op weg volksziekte nummer één te worden. Ieder uur krijgen vier Nederlanders 

dementie. Wageningen telt op dit moment circa 600 mensen met (beginnende) dementie, van wie 

75% thuis woont (bron: Alzheimer Stichting Nederland). 

 

De  sociale benadering van de Odensehuizen 

In het Odensehuis is sprake van een laagdrempelige structuur, waar mensen in een vroegtijdig 

stadium van hun ziekte met vragen terecht kunnen, support krijgen en geactiveerd worden door 

deelname het activiteitenprogramma.  

De filosofie en praktijk van de Odensehuizen sluit aan bij de huidige maatschappelijke en politieke 

ontwikkeling en behoefte van mensen. De Odensehuis aanpak versterkt de zelfredzaamheid, 

stimuleert mensen actief te blijven en maakt langer thuis wonen en zelfstandig  functioneren in buurt 

en wijk mogelijk. Dit alles met als uiteindelijk doel: een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. 

Kernwaarden hierbij zijn: autonomie, participatie, empowerment en emancipatie. De kwaliteiten, 

interesses en mogelijkheden van de mens zelf staat centraal. De deelnemers (mensen met 

geheugenklachten, naasten) , bepalen samen de activiteiten, hierbij ondersteund door een team van 

vrijwilligers, stagiaires en betaalde beroepskrachten. 

De Odensehuis-beweging is landelijk sterk groeiend. Het concept Odensehuis komt uit de Deense 

stad Odense (2007). In Nederland zijn er nu 29 Odensehuizen en in 16 gemeenten wordt gewerkt aan 

een initiatief om te komen tot een Odensehuis (bron: Landelijk Platform Odensehuizen 

www.odensehuizen.nl ). Het Odensehuis Gelderse Vallei e.o. in Wageningen werd opgericht in 2012; 

een burgerinitiatief dat steun kreeg vanuit gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, 

wetenschap en de gemeente Wageningen. 

http://www.odensehuizen.nl/


 

5 
 

De gemeente Wageningen heeft van meet af aan  het Odensehuis gesteund als vernieuwende 

voorziening in  het sociaal domein. Vanaf 2015 is het Odensehuis gecontracteerde WMO aanbieder 

in de gemeente Wageningen. Inmiddels zijn we actief in vijf gemeenten  en maken we vanaf 

november 2016 onderdeel uit van het samenwerkingsverband Renkum voor Elkaar en vormen we 

vanaf 2018 een onderdeel van Welsaam in de gemeente Wageningen. In beide gevallen betreft het 

samenwerkingsverband de uitvoering van de activiteiten op het gebied van ontmoeten, 

ondersteunen en meedoen in de Wageningse samenleving.  

Het Odensehuis werkt samen met professionele en vrijwilligersorganisaties, participeert in 

netwerken en investeert in professionalisering van haar betaalde en vrijwillige medewerkers. 

Kortom, een partner die niet stil zit en in één hokje te plaatsen is, een lans breekt voor innovatief 

denken over zorg en welzijn - gezien vanuit het perspectief van de mens en zijn/haar behoeften zelf 

en bijdraagt aan het vergroten van welbevinden in de stad Wageningen. Daarnaast verbindt het 

Odensehuis diverse mensen en groepen. 

 

Het Odensehuis Gelderse Vallei e.o. is gevestigd in het voormalige  Landmeetkundegebouw de 

Hooge Stee, Hesselink van Suchtelenweg 6B in Wageningen. Het is geopend op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: post@odensehuisgelderland.nl; 06-

43890432; www.odensehuisgelderland.nl 

    

http://www.odensehuisgelderland.nl/
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2.  Ontwikkelingen  Odensehuis 2017  
 

 
 

2.1.  Algemeen  
 
De hulp en ondersteuning  aan ouderen vraagt mede als gevolg van de maatschappelijke en politieke 

ontwikkelingen om een verandering. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare ouderen waaronder 

ouderen met geheugenproblemen/beginnende dementie en hun naasten. Niet de ziekte dient in het 

realiseren van deze ondersteuning centraal te staan, maar wat de mens kan en wat voor hem/haar 

zelf belangrijk is, moet het  uitgangspunt van handelen zijn.   

Het Odensehuis wil  met haar vernieuwende werkwijze gericht op behoud van kwaliteit van leven 

van kwetsbare ouderen een bijdrage leveren aan deze verandering. In deze aanpak vormen, naast de 

Odensehuis kernwaarden, de uitgangspunten van de Sociale Benadering van dementie van Anne Mei 

The1  en de Positieve gezondheid benadering van Machteld Huber de basis. 

Naast het dagelijks in praktijk brengen van de kernwaarden van het Odensehuis, is in 2017 opnieuw 

geïnvesteerd in het versterken van de participantenorganisatie (inclusief vrijwilligersbeleid en een 

trainingsprogramma) en  het vernieuwen van een op de participanten afgestemd 

activiteitenprogramma. 

Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan is in november 2017 een start gemaakt met het 

jubileumprogramma waarin gedurende een heel jaar ruimte is gegeven aan activiteiten die raken aan 

de essentie van het werk van het Odensehuis:  het thema ‘’ZIE de MENS” krijgt hierin op 

verschillende manieren aandacht. 

 

 

                                                           
1 Sociale Benadering Dementie - Het beste medicijn. Presentatie  24 september 2015; In SOCIALE BENADERING DEMENTIE REEKS;    

Uitgave van Dementie Verhalenbank.  Reeks samengesteld door Dementie Verhalenbank en de Kwadrant-Groep 
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2.2. Ontwikkeling participantenorganisatie (mensen met geheugenklachten, beginnende 

dementie, naasten en vrijwilligers) 

Binnen het Odensehuis onderscheiden we drie groepen participanten/deelnemers: 
 

1. Mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie 
2. Naasten (mantelzorgers, familieleden, vrienden, buren) 
3. Vrijwilligers, betrokken inwoners van Wageningen die zich aangesproken voelen door het 

concept Odenhuis en zich willen inzetten voor het leveren van een bijdrage aan de 
doelstelling van het Odensehuis 

 
Een ieder doet er toe 

 
Een ieder in het Odensehuis draagt op zijn of haar wijze bij aan het dagelijks reilen en zeilen. Het 

aantal mantelzorgers dat in de dagelijkse organisatie een actieve rol vervult, is ook in 2017 gering       

( 2). De meeste mantelzorgers voelen zich zeer betrokken, echter zij geven aan hun handen vol te 

hebben aan de dagelijkse zorg voor hun partner of familielid. Dit betekent een groter beroep op de 

vrijwilligers. De algemeen coördinator heeft de leiding over de organisatie. 

 
.Aantal mensen met geheugenklachten  
Voor de registratie van deelnemers zijn we in 2016 gestart met een digitaal systeem waarin het 
aantal vaste deelnemers per dag bijgehouden wordt.  Dit systeem is in 2017 verder ontwikkeld en 
geschikt gemaakt voor verantwoordingsrapportages naar onze opdrachtgevers.  
 

Stand van zaken Begin 2017  Eind 2017  

Mensen met dementie 22 29 

Mantelzorgers  18 22 

Vakdocenten 11 15 

Beroepskracht 1 1 

Vrijwilligers (incl. stagiaires) 16 14 

 
Voor een groeiend aantal mensen  is het Odensehuis een fijne en vertrouwde ontmoetingsplek, waar 
zij een eigen stem hebben, gehoord worden en zich gesteund voelen. In 2017 is het aantal frequente 
deelnemers opnieuw toegenomen. 
In totaal bezoeken 29 personen het Odensehuis wekelijks meerdere keren (gemiddeld 4 dagdelen). 
Begin van het jaar was dit aantal 22 personen. In 2017 stonden er 73 mensen (mensen met 
geheugenklachten, beginnende dementie en hun naasten) geregistreerd in ons registratiesysteem.  
Naast mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie die het Odensehuis meerdere 
dagdelen per week bezoeken,  zijn er ook mensen die op wekelijkse basis deelnemen aan het 
activiteitenprogramma en mensen die incidenteel het Odensehuis bezoeken.  
 
Een aantal deelnemers heeft afscheid genomen van het Odensehuis. 2 participanten hebben gekozen 
voor een andere vorm van ondersteuning dichter in de buurt, 2 participanten zijn verhuisd naar een 
kleinschalige woonzorgvoorziening en 1 participant is overleden. 
 

Aantal vrijwilligers, betrokken vakdocenten en stagiaires 
Het Odensehuis vervult ook voor vrijwilligers een waardevolle plek, waar ze deel kunnen uitmaken 

van een gemotiveerd team van getrainde vrijwilligers en stagiaires om voor de inwoners van hun stad 

van betekenis te kunnen zijn. Het constant houden van het aantal vrijwilligers vraagt voortdurende 

actie in het werven van nieuwe vrijwilligers en het aannemen van stagiaires. 
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Eind 2017 is er een pool van 16 vrijwilligers (incl. stagiaires) voor  groepsgerichte –en individuele 

begeleiding (maatjes op maat) gerealiseerd.  Het aantal vrijwilligers bleef vrij constant en vertoonde 

een  hoog niveau van zelfstandig functioneren.  

In 2016 hebben de vrijwilligers een basistraining gevolgd ter ondersteuning van hun rol als vrijwilliger 

in het Odensehuis. In 2017 heeft als vervolg op de trainingen van 2016 een verdiepingstraining 

plaatsgevonden met als thema ‘Contact bij dementie’. De training is uitgevoerd door Marjolein Baars 

(www.destichtingkoffer.nl) die reeds veel teams van andere Odensehuizen getraind heeft. Aan deze 

training hebben  mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten gezamenlijk deelgenomen.  

  

De vrijwilligers draaiden wekelijks een dagdeel en/of gehele dag mee in de organisatie van het 

Odensehuis. Daarnaast hebben zij zich incidenteel ingezet voor specifieke taken.  

 
Vakdocenten en stagiaires 
Het aantal 14 vakdocenten is mede als gevolg van het aantal dagen dat het Odensehuis open is  
uitgebreid. Voor de vaste activiteiten konden nu verschillende docenten worden ingeroosterd. Allen 
hebben ervaring in het omgaan met mensen met dementie. 
In 2017 hebben 5 stagiaires stage gelopen in  het Odensehuis: 3 stagiaires MBO ROC Sport en 
Bewegen; 1 HBO Creatieve Therapie stagiaire van de HAN en 1 stagiaire Zorg en Welzijn van de HAN. 
 
Beroepskracht 
Louisa Bosker is de betaalde beroepskracht, die in de functie van algemeen coördinator de visie van 
het Odensehuis vertaalt naar de dagelijkse praktijk en leiding geeft aan het team van vrijwilligers, Zij 
traint en begeleid stagiaires en draagt zorg voor het onderhoud van de externe contacten. Ook 
draagt zij zorg voor een passend gevarieerd activiteitenprogramma in samenwerking met collega’s en 
participanten en is zij verantwoordelijk   voor de verdere uitbouw van de participantenorganisatie. 
Samen met het bestuur is zij verantwoordelijk voor de financiële continuïteit en het onderhouden  
van het externe netwerk.  
Door de groei van het aantal deelnemers, de uitbreiding van werkzaamheden met opdrachten in 
Renkum voor Elkaar en Welsaam, is er eind 2017 een  assistent-coördinator aangesteld ter 
ondersteuning van de werkzaamheden van de algemeen coördinator. 
 
 

http://www.destichtingkoffer.nl/


 

9 
 

2.3 De ontmoetingsfunctie en het activiteitenprogramma in 2017 

Laagdrempelige Ontmoetingsfunctie 

De openstelling van het Odensehuis is vanaf 2015 van 2 dagen per week gefaseerd uitgebreid naar 4 

dagen per week in 2017 . Vanaf 2018 is het Odensehuis op alle werkdagen open mede dankzij het 

ons partnerschap in Welsaam welke we in 2017 hebben kunnen realiseren. 

Gedurende openingstijden bieden we voor mensen met geheugenverlies en/of beginnende 

dementie en hun sociale netwerk een kleinschalige, vertrouwde plek voor ontmoeten, ontspannen 

en ondersteunen.  Mensen kunnen bij ons terecht voor informatie, dag structuur, sociale contacten 

en zinvolle activiteiten. We bieden een maandelijks activiteitenprogramma afgestemd op behoeften 

en interesses van de deelnemers. Dit programma is deels met inzet van vakdocenten uitgevoerd. 

In 2017 is het Odensehuis lid geworden van de vereniging Proeftuinvakken en gestart met het 

aanleggen van een eigen moestuin in een van de proefvakken achter het Odensehuis. Werken in de 

tuin vormde een positieve uitbreiding in het activiteitenprogramma  voor de deelnemers met 

interesse voor tuinieren.  Bloemen en groenten zijn uit deze tuin geoogst. 

Het Odensehuis biedt eveneens een plaats voor lotgenotencontact, ontspanning en ontmoeting en 

respijtzorg voor mantelzorgers en het sociale netwerk. Mantelzorgers konden,  wanneer het hen 

schikte, binnenlopen voor een vraag of gesprek. Zij namen naar behoefte deel aan groepsactiviteiten 

en droegen waar mogelijk bij in de organisaties van excursies. In 2017 is voor het eerst met groot 

succes een “Wellness” middag in het Odensehuis georganiseerd voor de mantelzorgers.  

Activiteitenprogramma 

Het activiteitenprogramma kwam met inbreng van participanten en de vrijwilligers tot stand. 

Creatieve activiteiten, muziek, beweegactiviteiten waren vaste programma onderdelen. Een deel van 

de activiteiten wordt begeleid door betaalde vakdocenten.  Naast de vaste medewerker namen 

vrijwilligers en stagiaires steeds vaker het initiatief voor het organiseren van een activiteit.   
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In 2017 is het programma uitgebreid met diverse programma onderdelen:

• Thee met een thema 

• Actief in de Tuin 

• Koffie & Krant 

• Pilot Reiki massage 

• Viltworkshop 

• Percussie workshop 

• Kralenworkshop 

• Diverse Musea bezoeken (9) 

• Lunchen met THUIS (12) 

• Vaste maandelijkse Filmmiddag  

• Project “Mijn Verhaal”  

• Diverse excursies (7) 

• Oud Hollandse Spelendag 

• Mantelzorg Wellness momenten
 

Naast de Open Inloop, en de wekelijkse activiteiten waren er verschillende  activiteiten 

georganiseerd voor en met de buurt onder het motto ‘’Open over dementie, open voor de buurt’’:   

• Burendag 

• Buurttuin 

• Muziek bij de Buren 

• Molenmarkt  
 

Door deelname aan activiteiten van andere maatschappelijke organisaties het stimuleren van 

ontmoetingen buiten het Odensehuis werken we aan taboedoorbreking voorbeelden zijn: 

• Bezoeken van het pop-up restaurant 
‘Happietaria’ met diverse groepen 

• High Tea party Huis van de Wijk de 
Nude 

• Winterfestijn  van Zideris    

• Maandelijks Filmbezoek 

georganiseerd door het Ouderen 

Platform Wageningen. 

• Eten bij Markt 17 

• Lunchen met Thuis 

• Maatschappelijke stage 

Overige  activiteiten 2017    
Naast bezoek van professionals waren er ook regelmatig bezoeken van familieleden, incl. 
kleinkinderen, vrienden en buren van participanten op bezoek. Op deze wijze draagt het Odensehuis 
bij aan het ondersteunen en onderhouden van het sociale netwerk. Ook waren er diverse excursies 
en bijzondere bijeenkomsten georganiseerd: 

• Nieuwjaarsreceptie Odensehuis 

• Theater voorstelling ‘Zwarte gaten & 
Losse eindjes’ door Marjolein Baars  

• Training ‘’Contact bij dementie’  o.l.v. 
Marjolein voor  vrijwilligers, 
mantelzorgers en professionals  

• Excursie naar diverse Musea (9) o.a. 
Beelden aan Zee, Fundatie Zwolle, 
Gemeentelijk museum Arnhem, 
Beeldengalerij ‘’Het Depot’’  te 
Wageningen 

• Werkbezoeken van enkele Japanse 
gasten 

• Zomerprogramma met diverse uitstapjes 
naar o.a.:  Zutphen,  Openluchtmuseum 
Arnhem, Ommuurde Tuin, Kasteeldorp 
Hemmen 

• Presentatie van stagiaires 
Maatschappelijke stage 

• Afscheid van stagiaires, vrijwilligers en 
bestuursleden  

• Jubileumviering 5 jarig bestaan 
Odensehuis Gelderse Vallei e.o. 

• Kerstviering Odensehuis 

• Presentatie leerlingen  
          Panterijn Maatschappelijke Stage(MAS). 
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2.4 Informatie - en adviesfunctie 
 
Er werd ondersteuning aan collega’s in het sociaal domein bij het vroegtijdig signaleren van ‘pluis-

niet pluis’ problematiek, bij geheugenverlies en we boden ruime inloop mogelijkheden voor mensen 

om  vrijblijvend kennis te maken met het Odensehuis. In de praktijk betekende dit dat we 

geraadpleegd werden  door casemanagers voor de afstemming van de ondersteuning. Sociaal 

werkers deden een beroep op onze aanwezige kennis en er vonden met enige regelmaat 

netwerklunches plaats voor onderlinge uitwisseling en verdieping van kennis en ervaringen op het 

gebied van omgaan met mensen met dementie. 

Diverse momenten en mijlpalen zijn benut om publiciteit en voorlichting te geven over het 
Odensehuis om onze werkwijze meer bekendheid te geven: 
 

• Artikel in landelijk tijdschrift PLUS  

• Persbericht theatervoorstelling 
‘Zwarte gaten & losse eindjes’ van 
Marjolein Baars  

• Artikel in Stad Wageningen in kader 
van uitvoering Samen Wageningen 

• Diverse artikelen in huis aan huis blad 
in het kader van het vijfjarig jubileum  

• Berichtgeving op de seniorenpagina in 
het huis aan huis blad  

• Maandelijkse berichtgeving via 
website en sociale media 

• Organisatie van netwerklunches en 
werkbijeenkomsten 

• Deelname aan landelijke netwerkdag 
voor Odensehuizen 

• Bezoek aan het Odensehuis door 
diverse initiatiefgroepen, welzijns-en 
zorgorganisaties afkomstig binnen en 
buiten Wageningen 

• Presentaties op themabijeenkomsten 
en werkbijeenkomsten 

• Alzheimer Café 

• Verzorgen workshop ‘Dementie zo gek 
nog niet’ in kader van MAS-opleiding, 
over omgaan met dementie. Hiermee 
zijn alle leerlingen van de MAS op een 
laagdrempelige wijze bereikt met 
voorlichting over omgaan met 
dementie 
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2.5 Lokale en landelijke ontwikkelingen Odensehuis 
 

   
Odensehuis deelname in Samen Wageningen, onderdeel samenwerkingsverband Welsaam 
gemeente Wageningen voor 2018 
 
In het jaar 2017 hebben wij mede dankzij de gemeentelijke subsidie onze brede integrale 
ondersteuningsfuncties kunnen continueren. Hieronder beschrijven we wat er is gedaan om dit 
resultaat te bereiken. 
Door een actieve deelname aan het co-creatie proces “Samen Wageningen” in 2017 heeft het  

Odensehuis  als kleine organisatie een eigen plek  verworven als partner van een nieuw 

samenwerkingsverband  “Welsaam”: het samenwerkingsverband voor het uitvoeren van de 

activiteiten op het gebied van ontmoeten, informeren, ondersteunen en meedoen in de Wageningse 

samenleving.  

De constructieve en coöperatieve opstelling van het Odensehuis als pleitbezorger voor mensen met 

beginnende dementie en hun naasten heeft er toe geleid dat het thema “Goed leven met dementie” 

en de Sociale Benadering van dementie een plaats hebben gekregen op de Welsaam-agenda en  

terug te vinden zijn in de uitvoeringsplannen voor 2018 e.v.  

 

   

Door niet alleen voor mensen met dementie een plek te bieden maar het Odensehuis ook open te 

stellen voor lokale evenementen zoals ‘Burendag’ en ‘Muziek bij de Buren’, raakten meer inwoners 

van Wageningen e.o. bekend met het Odensehuis en kwamen er meer mensen in contact met 

mensen met dementie, op een laagdrempelige manier.                                                                            



 
 

 

      13 

 
 

 

Deze activiteiten en het project ‘’Mijn Verhaal” hebben bijgedragen aan het verbreden van het 

netwerk en doorbreken van het taboe rond dementie.  

De maandelijks terugkerende lunch die we organiseerden in  samenwerking met THUIS, is een 

voorbeeld van hoe ontmoeten tot nieuwe verbindingen leidt. 

Dag begeleiding (met WMO-indicatie). 

Naast bovengenoemde kernfuncties bood het Odensehuis, geheel in lijn met de filosofie “een mens 
is meer dan zijn beperking”, dagactiviteiten aan voor participanten met een WMO-indicatie. We 
werken daarbij bewust in gemengde groepen, met veel aandacht voor lotgenotencontact, muziek, 
creatieve activiteiten en bewegen. We maken gebruik van vrijwilligers en vakdocenten. 
De dagelijkse begeleiding en ondersteuning gedurende een aantal dagdelen in de week (min 2 – 6 

dagdelen) voor mensen met lichte en matige dementie en hun naasten (gecombineerde 

ondersteuning) waso.a. gericht op: 

• het stimuleren van behoud van eigen regie en zelfredzaamheid ( Odensehuizen werken allen 

met de methodiek van de sociale benadering van dementie);  

• het organiseren van praktische ondersteuning voor participanten en hun naasten; 

• stimuleren van de zelforganisatie door mensen met dementie en hun naasten; 

• onderhouden van contact en communicatie met de naasten /mantelzorgers; 

• het bieden van begeleiding en ondersteuning door een beroepskracht. 

 

 

     
 
 

1e Uitvoerend jaar voor netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar  

Voor de uitvoering van de opdracht is in 2017 een verkenning uitgevoerd met als resultaat een 

rapportage ‘Goed leven met dementie doe je samen!’. Een voorstel voor een ‘Uitvoeringsprogramma 

Langer Thuis - Goed leven met dementie’ maakt onderdeel uit van deze rapportage. Dit 

uitvoeringsprogramma omvat 3 werklijnen: 

1. Vergroten bewustwording/inzicht over dementievriendelijke gemeenschap 

2. Ontmoeten en verbinden 

3. Langer Thuis met welzijn 
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Met de diverse advies-vragen rond dementie van (burger)initiatieven heeft het thema aandacht 

gekregen bij lopende ontwikkelingen in de gemeente. De aansluiting is gemaakt met de samenleving 

en een eerste introductie van de sociale benadering van dementie heeft plaats gevonden bij direct 

betrokkenen. 

We geven hieronder een samenvatting van de realisatie in de 3 afzonderlijke werklijnen. 

Ad.1 Vergroten van bewustwording/inzicht over dementievriendelijke gemeenschap  

Voor het verkrijgen van inzicht in de lokale situatie is in de eerste helft van het jaar is een algemene 

oriëntatie uitgevoerd waarin het Odensehuis als netwerkpartner diverse contacten heeft gelegd met 

actieve burgers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Gegevens uit deze fasen zijn later 

aangevuld met informatie uit de wijkscans en de verkenning ‘Goed leven met dementie doe je 

samen’. 

Onder de werklijn: Vergroten van bewustwording/inzicht over dementievriendelijke gemeenschap 

(Informeren, consulteren, initiëren), zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Diverse initiatieven en groepen zijn geadviseerd over betekenis en omgaan met dementie. 

• Voor een verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking en het bieden van 

perspectief als mogelijke ontmoetingsplek voor mensen met dementie en hun naasten is 

contact gelegd met: ‘Huis van Renkum’, Centrumplan Doorwerth, Hoeve Heidestein, 

Gastenhuis Oosterbeek. 

• Voor mantelzorgers is in de week van de mantelzorg een activiteitenprogramma opgezet en 

• gerealiseerd. Publieke aandacht voor dementie in de week van de mantelzorg (6 t/m 10 

november). 

• Er zijn in totaal 60 mensen op de locatie in Wageningen geïnformeerd over de werkwijze van 

het Odensehuis. 

• In 2017 hebben 10 cliënten uit Renkum geparticipeerd in het Odensehuis te Wageningen. 

• Diverse contacten met medewerkers Huis van Renkum in het kader van kennisdeling en het 

doen van gezamenlijke projectaanvraag. 

• Bijdrage aan informatiebijeenkomsten (o.a. dorpsplatform). 

• Deelname aan projectgroep Sarcopenie en werkgroep kwetsbare ouderen. 

• Diverse contacten met afd. Alzheimer regio Veluwe Vallei – Grebbe en regiomanager 

Alzheimer NL. Informatiebijeenkomsten zijn niet aangeboden door ontbreken van actieve 

leden regio afdeling Alzheimer Veluwe Grebbe Vallei. 

Ad. 2. Ontmoeten en verbinden 

Onder deze noemer zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

• Behoefte en mogelijkheden voor ontmoetingscentrum Odensehuis zijn verkend in Renkum 

en Doorwerth. Er is gesproken met Poort van Doorwerth, Oase, Heidestein, Huis van 

Renkum. Met de coördinator van Oase Oosterbeek is gesproken over mogelijkheden tot 

samenwerking. Tevens zijn er contacten gelegd met de initiatiefnemers Ouderen sociëteit in 

Oosterbeek.  
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• Er is een bijdrage geleverd aan de Planvorming voor de Zorgboerderij Heelsum Hoeve 

Heidestein (o.a. opstellen aanvraag innovatiefonds) 

• Het Odensehuis is als partner betrokken geweest bij overleg in het kader van Centrumplan 

Doorwerth. 

• Vanaf medio 2017 zijn er gesprekken gevoerd (in het kader van burgerinitiatief) met de 

Ontmoetingskerk om een Odensehuis in Doorwerth op te zetten. Het plan is besproken met 

de accounthouder 

Ad. 3 Werklijn Langer Thuis met Welzijn   

Voor de werklijn ‘Langer Thuis met Welzijn’  zijn in 2017 nog geen activiteiten uitgevoerd. Deze 

werklijn wordt pas opgestart als sprake is van een basisstructuur op de twee andere werklijnen. 

 

Landelijke ontwikkelingen Odensehuizen         

In 2017 zijn er in Nederland weer een aantal Odensehuizen bijgekomen. Naast de huizen in 
Amsterdam, Vlissingen, Groningen en Wageningen, Amstelveen, Hoeksche Waard, Utrecht, Zutphen  
en in diverse stadsdelen van Amsterdam zijn er in 2017 ook 7 nieuwe Odensehuizen gestart.  
 
De coördinatoren/meewerkende bestuursleden zijn in 2017 tweemaal bijeen geweest in het kader 
van de oprichting van een landelijk platform en voor het uitwisselen van kennis en ervaring.  
Zie voor meer informatie: www.odensehuizen.nl 
 

    
 

http://www.odensehuizen.nl/
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3. Bestuurlijk jaarverslag  2017 

 

3.1 Bestuurssamenstelling  

De samenstelling van het bestuur is in 2017 slechts beperkt gewijzigd. 

Begin 2017 is Tibbe Breimer gestart als nieuwe secretaris. De verslaglegging van de vergaderingen is 

echter - tot haar terugtreden uit het bestuur in juni -door Annelies de Vries verzorgd.  

Begin april keerde Marina Blokzijl na haar ziekte terug als algemeen bestuurslid.  

In 2017 bestond het bestuur uit: 

• Marian Rameyer, voorzitter 

• Tibbe Breimer, secretaris  

• Siebe van de Geijn, penningmeester  

• Jan van Nieuwenhuize, algemeen bestuurslid  

• Marina Blokzijl , algemeen bestuurslid (vanaf begin april) 

• Annelies de Vries (tot eind juni)  
 

3.2 Bestuursvergaderingen 

Het bestuur heeft het afgelopen jaar 6 keer vergaderd : Van 20-02 (nr. 69) t/m 28-12 (nr. 74).  

Belangrijke aandachtspunten van het bestuur in 2017 vormden: 

 

• verdere ontwikkeling en een stabiele positionering van het Odensehuis Gelderse Vallei e.o. 

• het realiseren van een gezonde/stabiele financiële situatie voor het  Odensehuis Gelderse 
Vallei e.o. 

• investering in de vrijwilligers die een spil positie vormen in het functioneren van het 
Odensehuis Gelderse Vallei e.o. 

• activiteiten met en voor participanten (o.a. zomerprogramma) 

• het onderhouden van netwerk-contacten met buurt, gemeenten, gemeentelijke politiek en 
landelijk platform van Odensehuizen 

• het optimaliseren van de huisvestingssituatie (o.a. het realiseren van een traplift en een 
optimale brandveiligheid) 

• bezinning en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen als “Samen Wageningen ” en “Renkum 
voor Elkaar” 

• het verder professionaliseren van de organisatie (eind 2017: coördinator en assistent-
coördinator in dienst van de stichting) 

• het ontwikkelen van een transparante tariefstructuur voor deelname Odensehuis 

• oriëntatie inzake een voor het Odensehuis passend  kwaliteitsbeleid   

• voorbereiding van de jubileum viering op 12 november 2017 en de uitvoering van de 
jubileumjaaractiviteiten  in 2018.  
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4. Financieel verslag 2017  

Ontwikkelingen.  

Het Odensehuis heeft in 2017 ook op financieel gebied een doorgaande ontwikkeling laten zien. Door 

succesvolle deelname aan aanbestedingen op het gebied van welzijn en zorg, en door continuering 

van de steun door de gemeente Wageningen is ook voor 2018 een belangrijke stap gezet op de weg 

naar financiële stabiliteit.  

De financiële afhankelijkheid van fondsen is door deze ontwikkelingen verminderd. In de loop van 

2017 bleek dat de door het Kansfonds en het Oranjefonds als garantie voor de operationele kosten 

toegezegde steun niet langer structureel noodzakelijk was. Dit is uiteraard een geweldige stap in de 

ontwikkeling van het Odensehuis. 

Mede door een overbruggingsfinanciering (naar 2018) van de Gemeente Wageningen, een 

garantstelling voor de omvang van de geleverde zorg, en deelname aan het netwerkprogramma 

Renkum voor Elkaar (gemeente Renkum) konden de activiteiten worden voortgezet en uitgebouwd. 

Daarnaast werd ook in de gemeente Ede succesvol meegedaan bij de aanbesteding van (WMO-) zorg 

op locatie.  

In oktober 2017 bleek dat het consortium van organisaties, waaronder het Odensehuis, dat onder de 

naam Welsaam had ingeschreven op het welzijnsprogramma binnen Samen Wageningen de 

aanbesteding gewonnen heeft. Daarmee is de deelname aan de ontwikkeling van een 

dementievriendelijke gemeenschap, en zorg voor kwetsbare ouderen voor vier jaren vanaf januari 

2018 voor vier jaar veilig gesteld.  

Ook de eigen bijdrage van participanten, verhuur van ruimte, giften, donaties en sponsoring hebben 

bijgedragen aan een gezonde ontwikkeling. Deze laten vooral ook zien dat het Odensehuis steeds 

meer een vaste waarde is in de buurt en de Wageningse gemeenschap. 

 

4.1. Financiële resultaten 2017 

Het Odensehuis heeft in 2017 financiering ontvangen van de Gemeente Wageningen 

(Overbruggingssubsidie en lumpsum garantstelling voor dagactiviteiten) en van de Gemeente 

Renkum budget voor deelname aan het netwerkprogramma Renkum Voor Elkaar. Daarnaast zijn 

inkomsten verkregen uit dagactiviteiten voor mensen met dementie met een indicatiestelling WMO 

of PGB. Een aantal van onze participanten hebben aan de activiteiten deelgenomen op basis van 

individuele afspraken. 

Ook is het Odensehuis gesteund met giften van particulieren en door sponsoring. Daardoor kon de 

exploitatiebegroting in 2017 gedekt worden.  

Overzicht van fondsen (2016), giften en donateurs:  Doorontwikkeling Odensehuis: Oranjefonds, 

Utrecht; Kansfonds, Hilversum; VSB fonds, Utrecht; RCOAK (RC Oude Armen Kantoor), Amsterdam ;   
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Aanpassing en Inrichting: Hoogstede Beheer (in natura), Wageningen; Vaillantfonds; St Boks 

Scholten; Marion Polak St; Drucker St; Fundatie Luden van Stoutenburg; St August Fentener van 

Vlissingen; Rabobank Gelderse Vallei. 

Overige donaties en giften: RK Titus Brandsma parochie, Wageningen; Vrijzinnig op weg 

Arboretumkerk, Wageningen; Renes Bedrijfsdiensten, Woudenberg en giften van privé personen. 

Er is ook in 2017 geïnvesteerd in de participantenorganisatie, training van vrijwilligers en een op de 

participanten afgestemd activiteitenprogramma. In het activiteitenprogramma wordt een brede 

variatie nagestreefd, ondersteund door diverse (betaalde) vakdocenten.  

Het in 2017 door de gemeente Wageningen beschikbaar gestelde garantiebedrag voor de 

dagactiviteiten van participanten met een WMO-indicatie (€ 38.000), is in 2017 ruimschoots 

overschreden en de werkelijk geleverde zorg is uitgekomen op ongeveer € 51.000.  

In de loop van 2017 zijn ook participanten uit de gemeenten Ede en Renkum met een WMO-indicatie 

deel gaan nemen. Daarnaast zijn inkomsten ontvangen vanuit PGB budgetten, maandelijkse eigen 

bijdragen en individuele afspraken met participanten. Dit leverde een totaal aan omzet van                             

€ 238.154,-. Met een positief saldo van € 15.428 ontstaat een buffer om ook in magere jaren ons 

vernieuwende werk te kunnen blijven doen. 

 

4.2.     Financiële continuïteit:  het overbruggen van de periode 2016-2018 

In 2017 is heel veel tijd en aandacht gegaan naar het zeker stellen van het dekkingsplan voor 2018 en 

het meerjarenplan: “Odensehuis Gelderse Vallei e.o. Op weg naar zelfstandigheid”.  

Het is verheugend te zien dat het al in 2017 mogelijk bleek de exploitatie zonder steun van de 

fondsen, en met een ‘beperkte’ subsidie van de Gemeente Wageningen rond te krijgen. Het zeker 

stellen van structurele financiering  is succesvol geweest. Het Odensehuis levert nu een 

vernieuwende bijdrage op het gebied van welzijn en zorg gericht op mensen met (beginnende 

vormen van) geheugenproblemen en dementie en op kwetsbare ouderen in Wageningen en wijdere 

omgeving. De deelname voor de periode 2017 – 2019 aan WMO zorg in de regio Arnhem en 

omstreken (specifiek voor de gemeenten Wageningen, Renkum en Overbetuwe) is zeker gesteld. 

Met de gemeente Ede zijn afzonderlijk soortgelijke afspraken gemaakt. De combinatie van 

laagdrempelige inloop en ondersteunen van mantelzorg als Algemene Voorziening, samen met 

voorlichting en informatievoorziening, en het aanbod van specifieke diensten als dagactiviteiten voor 

mensen met een WMO-indicatie geeft nu een basis aan financiële continuïteit. Daarnaast zullen 

innovatieve projecten de verdere ontwikkeling van het Odensehuis-concept blijven ondersteunen. 

Tot in het jaar 2016 dekten de (goede doelen) fondsen voor een belangrijk deel  de  kosten van de 

ontwikkelfase van het Odensehuis. Al in 2017 blijkt continuïteit op basis van eigen inkomsten 

mogelijk. Dit is in grote mate verwezenlijkt door het succes bij deelname in de aanbesteding van het 

vierjarige programma Welsaam binnen Samen Wageningen. Dat het Odensehuis in een grote 

behoefte voorziet wordt duidelijk uit de snelle groei van het aantal participanten bij de 

dagactiviteiten. 



 
 

 

      19 

 
 

 

Voor verdere doorgroei en specifieke projecten kan een beroep op aanvullende financiering door 

fondsen nog steeds zeer welkom zijn. 

 

Balans  per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 

 

 

 

 

NB:  

De jaarrekening 2016 die ter vergelijking is opgenomen wijkt af van de Jaarrekening 2016 die in het 

vorige Jaarverslag stond/staat. Dit houdt verband met de (vertraagde) afwikkeling van 

fondsgelden.  
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Fondsen en organisaties die ons steunden: 
 

 
 

 
Winst en verlies rekening  per over 2017 
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https://odensehuizen.nl/wp-content/uploads/2016/09/Zorg-Welzijn-maandblad-voor-de-
activiteitensector.pdf 
 

   

Bijlagen : voorbeelden PR en communicatie 

https://odensehuizen.nl/wp-content/uploads/2016/09/Zorg-Welzijn-maandblad-voor-de-activiteitensector.pdf
https://odensehuizen.nl/wp-content/uploads/2016/09/Zorg-Welzijn-maandblad-voor-de-activiteitensector.pdf
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Vijf jaar Odensehuis Gelderse Vallei (bron: Artikel Stad Wageningen) 
 
Tekst artikel: 
Wageningen - Stichting Odensehuis Gelderse Vallei viert op 12 november aanstaande, de datum van 
oprichting, 
haar vijfjarig bestaan. De stichting werd opgericht om vanuit een laagdrempelige  
ontmoetings- en informatiecentrum perspectief te bieden aan mensen met dementie en hun 
naasten. Wekelijks worden zij gastvrij ontvangen en gestimuleerd om op eigen kracht en vanuit de 
eigen regie een levenslijn te vormen, waardoor isolement voorkomen wordt. Louisa Bosker is sinds 
de oprichting de bevlogen coördinator van dit huis. 
 

 
Louisa Bosker: "Ik ben meer dan tevreden met vijf jaar Odensehuis Gelderse Vallei. In 2013 begonnen 
wij in het Koetshuis, met één vrijwilliger, één bezoeker en één activiteit: schilderen. Het aantal 
bezoekers groeide snel en verhuisden wij op 21 september 2014 naar het voormalig 
universiteitsgebouw van Landmeetkunde op de Wageningse berg. Dit is voor de bezoekers een fijne 
plek, waar zij zich gesteund voelen, geactiveerd worden en waar het normale leven voor doorgaat. 
Door mee te bewegen met de bestaande behoefte konden we de afgelopen vijf jaar groeien. 
Het Odensehuis wil voorkomen dat mensen door hun ziekte geïsoleerd raken, geen initiatieven meer 
nemen en in een sociaal isolement raken. 
 
Louisa Bosker: "Een deelnemer bepaalt zelf wanneer en hoe laat hij komt en of hij meedoet met een 
activiteit, die georganiseerd wordt op basis van de vraag op dat moment. Het gaat bij ons allereerst 
om het zien van de mens en niet de ziekte. Onze kracht is om mensen met verschillende 
mogelijkheden, verschillende talenten en met een diversiteit aan kwetsbaarheden volledig in hun 
eigen kracht te zetten. Het ziekte georiënteerd denken, het beperking gericht denken is zo dominant 
in onze samenleving en dat willen wij graag doorbreken". Belangstellenden zijn op 12 november a.s. 
van half elf tot half vijf van harte welkom! Als u van plan bent om te komen graag aanmelden via 
post@odensehuisgelderland.nl . Ook na 12 november organiseert het Odensehuis elke maand 
diverse activiteiten om aandacht te vragen voor hun doelgroep. 
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P E R S B E R I C H T  

Odensehuis brengt voorstelling ‘Zwarte gaten & Losse eindjes’ over omgaan met dementie 
    

Odensehuis Gelderse Vallei e.o. organiseerde op donderdag 16 februari de voorstelling ‘Zwarte gaten 
& Losse eindjes’ te zien zal zijn. De voorstelling vond plaats is in theater de Wilde Wereld, in 
Wageningen en werd bezocht door ruim 50 mensen. Als vervolg op de voorstelling start in maart een 
training ‘’Contact bij dementie’ o.l.v. Marjolein Baars, bedoeld voor vrijwilligers, mantelzorgers en 
professionals (aanmelden kan eveneens bij het Odensehuis). 
 

 

        

In de door Marjolein Baars geschreven en gespeelde solovoorstelling staat omgaan met dementie 

centraal. Het verhaal gaat over een moeder met dementie, haar dochter, een verzorgende en een 

onderzoekster. Alle rollen worden gespeeld door Marjolein Baars (onderzoekster theatermaakster, 

acteur, auteur en trainer). Zij maakt op indringende wijze zichtbaar hoe de moeder de greep op 

ruimte, materie en tijd kwijt raakt en hoeveel moeite het de dochter kost om daar mee om te gaan. 

De vraag hoe je met aandacht, begrip en compassie met elkaar kunt omgaan en kunt meebewegen 

met de voor de ander veranderende werkelijkheid staat centraal. De titel van het stuk ‘Het zwarte 

gaten..’ verbeeldt de voor velen herkenbare aspecten van leven met dementie: de angst voor 

verdere achteruitgang, de impact voor naasten, de chaos en ook de zorg en werkdruk voor 

verpleging/verzorging. De ‘Losse eindjes’ verbeelden het geheugenverlies, het onbegrip, de reacties 

op elkaar. 

Het advies wat het stuk ons mee geeft is: durf in het zwarte gat te stappen en te ontdekken wat er 

dan ontstaat en mogelijk is. Sluit aan op de belevingswereld van de persoon met dementie. Probeer 

de gaten die vallen te vermijden en de losse eindjes met elkaar verbinden voor een contact met de 

mens met dementie!  
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