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Inleiding
Hierbij bieden wij u het jaarverslag van 2020 aan. Een bijzonder jaar met nieuwe
uitdagingen.
De eerste twee maanden groeide het aantal bezoekers nog gestaag. Daarna ontkwam
ook het Odensehuis er niet aan, om in verband met de corona epidemie op 16 maart de
deuren te sluiten.
Dat betekende niet dat er vanuit het Odensehuis niets gebeurde. Integendeel.
coördinator en vrijwilligers hebben er alles aan gedaan om het contact met de mensen
met dementie en hun naasten niet te verliezen en hen te blijven ondersteunen.
Daarnaast zijn ze er heel erg op gericht geweest om het Odensehuis weer zo snel
mogelijk te kunnen openen. En dat is gelukt. Op 18 mei was alles in gereedheid om de
eerste bezoekers weer te verwelkomen.
Iedereen was ontzettend blij dat het Odensehuis weer open was.
De RIVM richtlijnen zijn heel bepalend voor het wel en wee in het Odensehuis.
“Spontane inloop” is niet mogelijk. Het aantal bezoekers is gelimiteerd, mantelzorg
krijgt alleen telefonisch ondersteuning, ondersteuningsgroepen kunnen geen doorgang
vinden, voorlichtingsbijeenkomsten vinden online plaats en vergaderingen via Teams.
Bovendien zijn de openingstijden aangepast omdat, nadat iedereen het pand heeft
verlaten, alles gereinigd moet worden. Het activiteitenprogramma ziet er anders uit,
niet alle activiteiten zijn mogelijk op 1,5 meter afstand, er zijn beperkingen gesteld aan
het vervoer naar de activiteiten. Verder is in overleg met de opleidingen besloten om
de stages voor studenten in de eerste helft van 2020 tijdelijk te stoppen.
Het jaar 2020 heeft ook heel erg in het teken gestaan van wat nog wel mogelijk is.
Ondanks alle beperkingen zorgen de vrijwilligers en de coördinator ervoor dat er
zoveel mogelijk mensen met dementie gebruik kunnen maken van het Odensehuis en
dat de mantelzorgers zich gesteund weten. Naarstig is gezocht naar activiteiten die niet
belemmerd worden door het 1,5 meterregiem.
Mensen die niet naar het Odensehuis kunnen komen worden thuis bezocht.
De Beleef TV zorgt voor veel nieuwe leuke activiteiten.
Binnen het Project Vergeten Talent was het mogelijk om mensen die niet naar het
Odensehuis kunnen komen thuis te bezoeken om samen naar nieuwe mogelijkheden
en activiteiten te zoeken.
En nieuwe bezoekers bleven zich melden….
Dit was de aanleiding om naar een nevenlocatie te zoeken en die is eind 2020
gevonden in het buurtcentrum FEO aan de Gorechtkade.
Heel fijn dat we in 2021 weer meer mensen kunnen ontvangen.
Het GON en de gemeente Groningen hebben te kennen gegeven dat er uitzicht is op
structurelere financiering. Het is een enorme opsteker dat de gemeente en GON op
deze wijze hun waardering laten blijken en hiermee te kennen geven dat ook voor hen
het Odensehuis niet meer weg te denken is uit Groningen. In 2021 zal de
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samenwerking ten behoeve van de mensen met dementie en hun naasten verder
worden geconcretiseerd.
Voor het Odensehuis is bekendheid en draagvlak heel belangrijk. We zijn daarom ook
enthousiast dat de Stichting Vrienden van het Odensehuis door enkele enthousiaste
mensen weer opnieuw onder de aandacht wordt gebracht.
In dit jaarverslag wordt nader ingegaan op het reilen en zeilen van het Odensehuis in
2020.

Het Bestuur van het Odensehuis Groningen
maart 2021
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1. Odensehuis in getallen en activiteiten
1.1 Bezoekersaantallen
Het aantal mensen dat naar het Odensehuis Groningen komt en aan de activiteiten
deelneemt, is in de eerste twee maanden van 2020 weer gegroeid ten opzichte van de
voorgaande maanden. Er zijn ongeveer 70 mensen met dementie die het Odensehuis
bezoeken. De één komt meerdere dagdelen per week, een ander komt specifiek voor
een bepaalde activiteit.
In januari kwamen er gemiddeld 11 mensen met dementie per dag en gemiddeld 59
per week en in februari waren dat gemiddeld 13 mensen met dementie per dag en
gemiddeld 65 per week.
(NB In 2019 waren dit in januari gemiddeld 36 mensen met dementie per week en in
februari gemiddeld 39 per week).
1.2 Het Odensehuis in Corona-tijd
Van 16 maart tot aan 18 mei was het Odensehuis gesloten.
De coördinator en vrijwilligers hebben in deze periode telefonisch contact gehad met
de mensen met dementie en hun naasten. De telefonische ondersteuning werd erg op
prijs gesteld. In sommige gevallen is besloten om een huisbezoek te brengen. Ook
hebben enkele vrijwilligers regelmatig gewandeld met mensen met dementie. Dit alles
ter ontlasting van de mantelzorger en om de eenzaamheid wat te verzachten.
Eén van de vaste bezoekers werd uitgedaagd om dagelijks een gedicht te schrijven.
Academie Minerva bood aan om de gedichten te bundelen.
Het was een lastige tijd voor de trouwe bezoekers. Zij misten het Odensehuis.
Daarnaast was het moeilijk voor de coördinator en vrijwilligers om ondersteuning te
geven op afstand. Ze merkten hoe eenzaam mensen waren, hoe belastend deze tijd
voor de mantelzorgers was en hoe weinig ze te bieden hadden.
Daarom waren de vrijwilligers en coördinator extra gemotiveerd om te verkennen op
welke wijze het Odensehuis weer zo snel mogelijk open zou kunnen. Er werd een
protocol opgesteld op basis van de RIVM richtlijnen en er werden materialen
aangeschaft. Er werd geschoven met stoelen en tafels en er werden markeringen op de
vloer aangebracht. En natuurlijk werd uitgebreid gesproken met de vrijwilligers en
werden zij geïnstrueerd hoe veilig te handelen en op welke wijze de 1,5 meter
gehandhaafd kan worden.
Op 18 mei ging het Odensehuis weer open. Eerst met een paar bezoekers en voor een
beperkt aantal uren, vooral om na te gaan of het veilig kon. De ervaringen werden
meegenomen in de aanpassing van het protocol.
Geheel tegen de visie van het Odensehuis in, was ‘vrije’ inloop niet meer mogelijk. Met
de bekende bezoekers werden afspraken gemaakt over de dagdelen en dagen. Aan
mantelzorgers, die altijd heel welkom zijn en graag een kopje koffie meedrinken, werd
gevraagd om nu niet binnen te komen.
Een heel ander beleid…., maar wat waren de mensen blij dat ze weer welkom waren in
het Odensehuis.
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Het aantal bezoekers kon heel geleidelijk uitgebreid worden naar maximaal 12
personen, inclusief vrijwilligers en coördinator (dus 6-7 mensen met dementie). Enkele
mensen konden nog niet naar het Odensehuis komen omdat het vervoer niet veilig te
regelen was.
Verder zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de bezoekers en hun naasten om thuis
te blijven bij signalen die mogelijk wijzen op een virusinfectie.
Helaas zijn er veel meer mensen die willen komen of meer dagdelen willen komen,
maar daarvoor is de ruimte aan de Molukkenstraat te klein.
Met de vrijwilligers zijn strikte afspraken gemaakt. Iedereen dient zich te houden aan
het opgestelde protocol en goed te letten op de hygiëne en 1,5 meter afstand. Bij de
begeleiding naar het toilet worden mondkapjes gedragen. Bij twijfel over de
gezondheid blijven de vrijwilligers thuis.
De lunch wordt aan tafeltjes geserveerd en er wordt zo weinig mogelijk rondgelopen.
Eén vaste vrijwilliger zorgt er voor dat er buiten gewandeld kan worden, één voor één.
1.3 Activiteiten
Samen met de bezoekers en vrijwilligers wordt een afwisselend programma van
activiteiten samengesteld. Diverse activiteiten zijn mogelijk door o.a. de financiële
bijdrage van sponsoren.
Meerdere activiteiten waar het Odensehuis bekend om is, konden vanwege de corona
niet doorgaan. Maar gelukkig bleven er genoeg activiteiten over voor een gevarieerd
programma.
Een greep uit de activiteiten:
 Mondkapjes maken
Een nieuwe actuele activiteit was het naaien van mondkapjes. Lapjes werden
van allerlei kanten aangeboden. De kleurige mondlapjes vonden gretig aftrek.


Schilderen
Het schilderen kon gelukkig gewoon doorgang vinden.



Buitenactiviteit
Dagelijks wordt er gewandeld met een vrijwilliger in de buurt.
Een tuin aan de overkant van de straat wordt onderhouden door de bezoekers.
Er is genoten van de aardbeien en de sla en regelmatig staat er een bosje
bloemen uit de tuin op tafel.



Bosbouw, in samenwerking met Staatsbosbeheer.
Deze activiteit is opgeschort omdat het autoritje naar de werkplekken niet
corona-proof is. In plaats daarvan werd er buiten gewandeld en in de zomer in
de tuin gewerkt.



Gedachtenkamer en ondersteuningsgroepen
De gedachtenkamer is tijdelijk gestopt.
(Nb. In de gedachtenkamer delen mensen met dementie zaken die hen
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bezighouden. Na de gesprekken uiten de deelnemers hun indrukken in
tekeningen, collages en dergelijke.)
Voor de ondersteuningsgroep is eenmalig een andere locatie gevonden om toch
op veilige afstand met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.
(de ondersteuningsgroepen zijn in samenwerking met Team 290 en UMC
Groningen).


Museumbezoek
De zeer geliefde museumbezoeken konden helaas geen doorgang vinden.



Muziek
Muziek zorgt voor verbinding en haalt goede herinneringen naar boven. Veel
activiteiten hebben daarom een muzikale insteek. De piano in de
creativiteitsruimte wordt regelmatig gebruikt.



Bewegen
Bewegen onder leiding van een bewegingsagoog is erg belangrijk. Er wordt
aandacht besteed aan beweging, evenwicht en balans. Helaas heeft de
bewegingsagoog deze activiteit moeten staken. Het leek haar niet veilig ivm het
risico op besmetting om de lessen die zij elders geeft te combineren met de
bewegingsactiviteiten in het Odensehuis.
Voor 2021 is gelukkig weer iemand gevonden die deze zo gewaardeerde
activiteit weer op kan pakken.



Klankschalen
Het zoeken van rust en ontspanning bij het geluid van klankschalen onder
leiding van een klankschalenspecialist.



Boccia
Eén van de partners van een deelnemer met dementie heeft het spel Boccia
geïntroduceerd. Dit spel, dat op Jeu de boules lijkt, is aangeschaft en wordt heel
regelmatig, met veel enthousiasme, gespeeld.



Ook Sint Maarten, Sinterklaas en kerst vroegen om aanpassingen. Maar het is
gelukt om ook deze gewaardeerde festiviteiten niet zomaar voorbij te laten
gaan. De sint had voor iedereen een gedicht en de kerstlunch werd over
meerdere dagen uitgespreid.



Wondertelefoon.
De wondertelefoon is ingezet bij mensen die het Odensehuis niet kunnen
bezoeken. Er zijn een aantal wondertelefoons aangeschaft. De wondertelefoon is
een ouderwetse telefoon met draaischijf. Als de gebruiker de hoorn optilt en een
nummer draait hoort hij/zij een liedje. Deze liedjes worden geprogrammeerd
op basis van de voorkeur van de gebruiker.
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1.4 Beleef TV
Zoals aangegeven waren de mogelijkheden voor de bezoekers dit jaar veel beperkter.
Naarstig is gezocht naar andere nieuwe activiteiten die nog wel mogelijk zijn in Corona
tijd. De Beleef TV is een van die mogelijkheden.
Beleef TV doe je samen. Je wordt, door de mooi vormgegeven schermen, uitgenodigd
om mee te doen. Met actieve spelletjes, met het inkleuren van tekeningen, met het laten
verschijnen van mooie bekende beelden, met het meezingen met bekende liedjes. Je
kunt je laten verrassen.
Bepaalde onderdelen activeren ook de oog-handcoördinatie. Door de touch screens
vraagt het meedoen aan spelletje weinig krachtsinspanning, terwijl je wel tot bewegen
wordt uitgedaagd.
Door de verschillende programma’s is er voor elk wat wils.
Ook alleen kun je je verliezen in hetgeen de Beleef TV je biedt.
Het geeft ook de vrijwilligers handvatten om nieuwe nog niet ontdekte talenten bij de
mensen met dementie naar boven te halen.
In het Odensehuis is de komst met enthousiasme ontvangen en wordt de Beleef TV
gebruikt in een kleine groep, waarbij iedereen meedoet.

2. De organisatie
2.1 Coördinator
Het Odensehuis wordt geleid door een professionele coördinator. Ze heeft een
dienstverband van 30 uur per week. Omdat één coördinator de organisatie kwetsbaar
maakt is er vanaf 1 januari 2020 een tweede professional (met een nul-uren contract)
aangesteld, die de coördinator bij afwezigheid, ziekte of vakantie kan vervangen.
Tijdens de eerste maanden van 2020 is aandacht besteed aan een gedegen
inwerkprogramma voor deze vervanger. Ze viel direct met de neus in de boter. Ze
kreeg te maken met een organisatie die er alles aan deed om mensen ook op te kunnen
vangen ten tijde van Corona.
De coördinator zorgt er voor dat het Odensehuis een veilige en prettige plek is voor alle
participanten (mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers en stagiaires).
Verder zorgt de coördinator voor een passend programma voor de verschillende
participanten, voor geschikte vrijwilligers, voor adequate stagebegeleiding, voor
gerichte werkbegeleiding van de participatiebanen en voor een goed ondersteunend
netwerk. Ook zorgt ze ervoor dat het Odensehuis onder de aandacht blijft bij potentiële
participanten, verwijzers en sponsoren en daarmee voor de continuïteit van de
voorziening. Met veel inzet is door de coördinator geprobeerd dat alles wat dit jaar zo
anders was, er toch zo gewoon mogelijk uit bleef zien.
De coördinator is in 2020 gestart met de opleiding tot WZD functionaris (WZD; Wet
Zorg en Dwang). De opleiding bestaat in totaal uit 8 lesdagen, in dit geval online. Het is
een juridische scholing met casusbesprekingen onder supervisie. Het geeft inzicht in de
nieuwe maatregelen van de Wet Zorg en Dwang, de situaties waarin deze van
toepassing zijn en de wijze waarop deze gehanteerd dienen te worden.
De opleiding zal begin 2021 worden afgerond.
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2.2 Vrijwilligers
Het Odensehuis zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van ruim 20 vrijwilligers. Het
is voor de bezoekers en hun naasten, maar ook voor de coördinator van grote waarde
dat er weinig verloop is onder de vrijwilligers.
Veel vrijwilligers zijn al jaren verbonden aan het Odensehuis. Ze hebben allen bij
aanvang een contract ondertekend.
Doordat het van belang is dat de vrijwilligers de RIVM richtlijnen onderschrijven en
naleven is er met alle vrijwilligers een telefonisch gesprek geweest. Tijdens dit gesprek
zijn de in het verleden gemaakte afspraken over het werken bij het Odensehuis en de
nieuwe Corona richtlijnen aan de orde geweest.
Op een enkeling na gingen alle vrijwilligers akkoord met de gemaakte afspraken. Met
degenen die niet akkoord kunnen gaan met de naleving van de richtlijnen is
overeengekomen dat zij, gedurende de looptijd van de Coronamaatregelen, geen
vrijwilliger kunnen zijn in het Odensehuis.
Binnen de groep vrijwilligers waren ook enkele die tot de risicogroep behoren. Met hen
is ook afgesproken dat zij niet naar het Odensehuis komen. Gelukkig hebben zij wel
kunnen bijdragen aan de telefonische ondersteuning.
De vrijwilligers worden geschoold door Humanitas. Daar waar andere jaren iedereen
naar de scholing kon, is er dit jaar in verband met de corona-pandemie maar voor een
beperkt aantal vrijwilligers plaats.
Het was een zwaar jaar. Voor mensen met dementie waren de corona maatregelen niet
altijd goed te begrijpen. Men miste de nabijheid.
De vrijwilligers voelden zich soms meer een agent met harde hand dan de begeleider
met af en toe een liefdevolle arm om iemand heen.
En wat is het moeilijk non-verbaal te communiceren met een mondkapje voor.
Maar wat hebben de vrijwilligers goed werk verricht. Door hen was het Odensehuis
een veilige fijne plek voor mensen met dementie.
2.3 Stagiaires
Het Odensehuis is een gecertificeerde opleidingsplaats. Studenten krijgen binnen het
Odensehuis een unieke mogelijkheid om kennis te maken met de medemens met
dementie. Door activiteiten voor de participanten te ontwikkelen en ze samen met hen
uit te voeren krijgen ze op een heel natuurlijk wijze inzicht in de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de ouderen met dementie en hun mantelzorgers.
In verband met de corona pandemie is er in eerste instantie met de opleidingen
afgesproken dat er voor de stagiaires geen plaats zou zijn. Letterlijk niet omdat het
aantal mensen dat in de ruimte aanwezig kan zijn, beperkt is. De voorkeur ging uit naar
zoveel mogelijk mensen met dementie. Maar ook hadden de vrijwilligers en
coördinator de handen vol om alles in goede banen te leiden. De begeleiding van de
stagiaires zou in het gedrang komen. De opleidingen en stagiaires hadden begrip voor
deze maatregelen.
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Door de ervaringen met de Corona richtlijnen, opgedaan in de eerste helft van 2020,
zagen coördinator en vrijwilligers voor de tweede helft van het jaar wel weer
mogelijkheden voor stagiaires. Ze werden door de vrijwilligers ook gemist.
Vanaf september waren er weer 12 stagiaires afkomstig van de volgende opleidingen:
- Social Work, Hanzehogeschool, 2 minor studenten
- Innovatiegroep Gezondheid Hanzehogeschool, 1 student
- Sociaal agogisch werk, MBO Friese Poort, 1 student
- Agogisch werk, Menso Alting college, 2 studenten
- Sociaal agogisch werk, Noorderpoort, 3 studenten
- HBO ALO Bewegen, 1 student
Een eind examenstudent van de Noorderpoort doet onderzoek naar de gezondheid van
de mensen met dementie in het Odensehuis; de gezondheid nu en een inschatting van
de gezondheid over 5 jaar. De coördinator neemt in het kader van dit onderzoek deel
aan een focusgroep die twee wekelijks overlegt via Teams.
En tenslotte onderzoekt een examenstudent van de opleiding Leasure management
van de Stenden Hogeschool of en hoe vrijetijdskunde een bijdrage kan leveren aan de
concretisering van de ondersteuning die het Odensehuis wil bieden.
2.4 Participatiebanen
Het Odensehuis heeft sinds 1 januari 2019 ook ruimte voor 2 participatiebanen. De
coördinator begeleidt de deelnemers en staat in nauw contact met hun coach.
In 2020 is in overleg met de coach besloten om de werkzaamheden van de twee
deelnemers te beëindigen.
2.5 Overlegmomenten
Met de vrijwilligers en stagiaires vindt regelmatig overleg plaats voor afstemming over
het beleid en om de ontwikkelingen en activiteiten met elkaar door te nemen en
nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
De regelmatige overleggen met mensen met dementie en hun naasten, waarbij
deelnemers kunnen aangeven welke activiteiten zij waarderen en wat zij graag zouden
veranderen, zijn opgeschort in verband met de corona.
Doordat de gezamenlijke overlegmomenten in het Odensehuis niet mogelijk waren
heeft de coördinator veel tijd besteed aan telefonisch overleg.

3. Samenwerkingspartners
De coördinator van het Odensehuis onderhoudt de contacten met
samenwerkingspartners en voor de uitvoering van het beleid, relevante organisaties.
Het WIJ-team kwam in het verleden regelmatig langs, maar dat was dit jaar niet
mogelijk.
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Met de casemanagers dementie van de verschillende organisaties is regelmatig overleg,
in dit jaar zoveel mogelijk telefonisch. De contacten zijn altijd bezoeker gerelateerd. Dit
geldt ook voor het overleg met de huisarts van de bezoekers.
Voor de casemanagers was het ook erg teleurstellend dat er dit jaar geen plaats was in
het Odensehuis voor nieuwe cliënten.
Voor enkele potentiële bezoekers van het Odensehuis is samen met de casemanager
gekozen voor telefonische begeleiding en wandelen met een vrijwilliger.
Overleg met GON heeft na uitbreken van de corona-pandemie niet meer
plaatsgevonden. Het Odensehuis heeft in februari op verzoek van het GON gegevens
aangeleverd voor formulering van hun advies aan de gemeente.
Eind december zijn afspraken gemaakt voor overleg in januari 2021 om de
samenwerking verder te concretiseren.
3.1 Samenwerking UMCG
Samen met het UMCG is het boekje Smaken die Raken ontwikkeld. Het geeft een inkijk
in het leven van een Groninger met geheugenverlies.
Het boekje wordt via boekhandels verspreid.
Het was de bedoeling dat de uitgave van het boekje op Wereld Alzheimerdag
gepresenteerd en gepromoot zou worden, maar deze presentatie heeft geen doorgang
gevonden.
Het boekje is ook een weerslag van de goede samenwerking tussen UMCG
Alzheimerfonds en het Odensehuis.
Het UMCG zoekt vaak samen met haar patiënten naar een geschikte plek. Een plek
waar mensen met dementie zich thuis voelen, zich gewaardeerd weten en waar hun
ervaringen er toe doen. Het Odensehuis biedt een dergelijke veilige plek.
De vrijwilligers van het Odensehuis hebben op hun beurt behoefte aan enig houvast
voor de begeleiding en ondersteuning die ze geven. Het UMCG biedt deze houvast door
het uitwisselen van kennis en ervaring omtrent het complexe ziektebeeld dementie.
3.2 Platform Odensehuizen
Odensehuis Groningen participeert in het landelijk platform Odensehuizen.
De afgelopen periode is regelmatig overleg geweest over de wijze waarop de andere
Odensehuizen in Nederland omgaan met de corona regels.
Het aantal Odensehuizen in Nederland vermeerdert snel (momenteel 41 Odensehuizen
en 13 initiatieven). De coördinator wordt regelmatig gevraagd om haar kennis en
ervaringen te delen met Odensehuizen in oprichting.
Vanuit het platform is het initiatief genomen om nieuwe Odensehuizen te
ondersteunen bij de oprichting (adoptieprogramma). De coördinator van het
Odensehuis Groningen is contactpersoon van de noordelijke huizen en ondersteunt de
Odensehuizen in oprichting in Friesland, Groningen en Drenthe.
3.3 Odensehuis Emmen
Zo hebben de initiatiefnemers in Emmen de afgelopen periode niet alleen
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ondersteuning van de coördinator, maar ook van het bestuur van het Odensehuis
Groningen gevraagd voor de oprichting van een Odensehuis aldaar.
Er is een aantal overlegmomenten geweest waarin kennis en ervaring is uitgewisseld.
Na aanstelling van een coördinator in Emmen is er ongeveer tweewekelijks overleg
tussen de coördinatoren van de beide huizen.
De samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

4. PR en communicatie
Om het Odensehuis meer onder de aandacht te brengen bij potentiële deelnemers
maar ook bij de verwijzers hebben we in de eerste maanden van 2020:
- Marketing advies ingewonnen, met als resultaat een Marketing plan;
- Flyers ontwikkeld;
- Een nieuwe brochure opgesteld.
Omdat we door de corona beperkt zijn in de ruimte was het niet mogelijk om nieuwe
bezoekers te verwelkomen. Wij hebben daarom de wervingsacties opgeschort. Wel zijn
in het afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om de PR activiteiten voortvarend op
te kunnen pakken wanneer we weer nieuwe bezoekers kunnen ontvangen.
Dit jaar heeft ook laten zien hoe belangrijk digitale communicatie kan zijn. De
mogelijkheden van het Odensehuis waren beperkt. In het najaar is de
internetomgeving opnieuw ingericht en zijn de communicatie mogelijkheden
geoptimaliseerd. Er is ook in gespeeld op de toekomst waarin het werken vanuit
meerdere locaties tot de mogelijkheden kan behoren.

5. Huisvesting en materialen
De coronarichtlijnen vereisten aanschaf van materialen waarmee de hygiëne
gewaarborgd is.
5.1 Airco
Tijdens de warme zomer kwam weer de gebrekkige klimaatbeheersing binnen het
Odensehuis aan de Molukkenstraat aan het licht. Om dit te verbeteren is in overleg met
de verhuurder een airco-installatie geplaatst.
5.2 Materialen voor de activiteiten
Door een statiegelden-actie van de Jumbo heeft het Odensehuis een donatie gekregen.
Hiervan zijn knutsel-, handwerk- en schilderspullen aangeschaft. Hierbij is alvast
rekening gehouden met de aanschaf van materialen voor een toekomstige
nevenlocatie.
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5.3 Odensehuis op locatie
Dat het Odensehuis in coronatijd open kan zijn, met alle beperkingen, is door alle
betrokken erg gewaardeerd.
De ruimte aan de Molukkenstraat is echter bij lange na niet voldoende voor de
behoefte die er is. De groep bezoekers die kan komen is beperkt. Graag zou men ook
meer dagen komen dan nu mogelijk is.
Voor enkele mantelzorgers zou het ook betekenen dat ze hun werk of andere
activiteiten weer op kunnen pakken.
En de wachtlijst met nieuwe bezoekers groeit.
Door de coördinator en het bestuur is een pakket van eisen opgesteld waaraan een
nevenlocatie zou moeten voldoen.
In het najaar is gezocht naar een locatie in een buurt waar meerdere bezoekers van het
Odensehuis wonen. Hoewel er wel meerdere locaties beschikbaar zijn blijkt niet alles
geschikt voor de bezoekers van het Odensehuis.
Eind december is een geschikte locatie gevonden aan de Gorechtkade. Het is het
buurthuis FEO. Het kan zonder veel aanpassingen en kosten in gebruik genomen
worden als tijdelijke voorziening.
De activiteiten worden voor een groot deel georganiseerd vanuit het Odensehuis aan
de Molukkenstraat. De begeleiding en ondersteuning vindt plaats door het huidige
team van vrijwilligers en coördinator.
Begin 2021 wordt deze locatie in gebruik genomen.

6. Odensehuis, één van de parels van Groningen
In 2018 heeft de Gemeente Groningen besloten om 5 burgerinitiatieven in Groningen
financieel te ondersteunen. Het Odensehuis is één van de parels die gedurende 3 jaar
een financiële ondersteuning ontvangt (2018 innovatiesubsidie en in 2019 en 2020 als
leertuin). In die periode moet het Odensehuis, evenals de andere parels aantonen dat
het als algemene voorziening een toegevoegde waarde heeft voor de inwoners van
Groningen en als zodanig in aanmerking komt voor structurele financiering.
De Gemeente Groningen heeft een leertuin ingesteld. In de leertuin wordt samen met
de Stadsboerderij de Wiershoeck, Het Odensehuis, Kringloop Plus, de Opstap en het
Hamelhuys bezien wat voor ieder de ideale vorm of het beste model is waarmee een
reële exploitatie mogelijk wordt.
In 2020 is er nog één bijeenkomst van de leertuin geweest. Wij hebben informatie
aangeleverd voor het beleidsplan van de gemeente. Daarna gooide het coronavirus roet
in het eten.
In september heeft het Odensehuis een prettig en constructief gesprek gehad met de
wethouder mevrouw Jongman. De wethouder gaf te kennen dat het Odensehuis heel
goed aansluit bij het beleid van de gemeente: zo weinig mogelijk regels en de burger
centraal.
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In een mail in oktober kregen we de heugelijke mededeling dat de gemeente en GON
tot afspraken zijn gekomen over de financiering van de parels. Het GON vergoedt een
groot deel van de kosten en het deel dat niet door het GON gefinancierd wordt, zal de
gemeente aanvullen.
Voor het Odensehuis betekent dit voor 2021 het volgende:
- € 100.000 door het GON
- € 45.000 door de gemeente Groningen.
Het voorstel van de gemeente en het GON zou worden besproken in een
leertuinbijeenkomst in november. Dit overleg is met onderlinge instemming
verschoven naar begin 2021 in de hoop dat we dan weer allemaal met elkaar om tafel
zouden kunnen zitten.
Begin 2021 zullen met het GON en de gemeente Groningen ook afspraken worden
gemaakt over de uitkering van de subsidie en de verantwoording ervan.

7. Stichting Vrienden van het Odensehuis
Voor een burgerinitiatief als het Odensehuis is het ontzettend belangrijk dat het
bekendheid geniet en breed gedragen wordt. Hiervoor is ooit de Stichting Vrienden van
het Odensehuis in het leven geroepen. Een aantal jaren was de stichting om
verschillende redenen niet zo actief. Maar in 2020 hebben enkele actieve en betrokken
mensen de stichting weer nieuw leven ingeblazen.
Zie ook de website www.Odensehuisgroningen.nl : Vrienden

8. Jaarverslag Vergeten Talent 2020
Dit is het verslag van het project Vergeten Talent van het Odensehuis Groningen.
Vergeten Talent laat mensen met dementie meedoen in de samenleving, door talenten
te koppelen aan vrijwilligersactiviteiten.
Marjolein Hoolsema en Jolanda Bonenkamp, de projectleiders van Vergeten Talent,
besteedden 287 uur aan het project. Met 20 mensen met dementie bespraken ze het
project, 12 mensen namen deel. Deelnemers wonen in de stad Groningen, hun leeftijd
varieert van begin 50 tot 95 jaar, zowel mannen als vrouwen, alleenstaand of met
partner. Project Vergeten Talent start bij de voordeur. Al wandelend verkennen we
talenten, mogelijkheden en eventuele drempels.
Mensen met dementie hebben uiteenlopende talenten: opmerkzaamheid, stevige
conditie, oog voor detail, kennis over de stad, gedichten schrijven, muzikaliteit, ABN
spreken, woordzoekers maken, wandelen, godsdienstig, tuinieren, liefde voor dieren,
aandacht.
Door de coronacrisis en -maatregelen was het moeilijker om contact te leggen met
mogelijke werkplekken. Het doel van het project bleef urgenter dan ooit: mensen
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ondersteunen tot het meedoen. Activiteiten die wel konden, zijn aangepakt: zwerfvuil
opruimen, hondjes uitlaten, kerkbezoeken, een praatje met de buren, etc.
De eerste deelnemer is aan het werk gegaan bij een zorgboerderij, een aantal mensen
kon niet langer thuis wonen en verhuisde naar een zorginstelling.
Met 12 andere organisaties was er contact over vrijwilligersactiviteiten.
- Link050 (vrijwilligersvacaturebank),
- Zorgboerderij de Golden Raand,
- Buurttuin Hoornse Meer,
- Voortuin project Sunny Selwerd,
- Stille Krachten gemeente Groningen (zwerfvuil verzamelen),
- Hond uitlaten (wehelpen.nl),
- Voorlezen (humanitas),
- Kattencafe,
- Nederlands leren aan internationals (Mylocalfriend),
- Handwerken (studio Draadkracht),
- Wandelen met mensen van de Noorderbrug,
- Taalcoachproject (Humanitas).
Om het project bekendheid te geven zijn 100 flyers en 250 visitekaartjes gemaakt, is
een stukje geschreven op de website van het Odensehuis Groningen, zijn 12 berichten
gedeeld op LinkedIn en is met 50 belangstellenden contact gelegd over Vergeten
Talent. Bij elke deelnemer was er ook contact met een mantelzorger (partner, kind of
wijkverpleegkundige).
De projectleiders waren goed bereikbaar voor vragen en namen ook zelf regelmatig
contact op om af te stemmen.
Zie ook www.OdensehuisGroningen.nl : Projecten/VergetenTalent
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9. Financiën
9.1 Inleiding
Het Odensehuis kent geen structurele, jaarlijkse financiering. De baten worden
verworven via tijdelijke, projectmatige, incidentele subsidies en giften. Daarnaast
wordt er van de deelnemers een eigen, vrijwillige bijdrage gevraagd. Verder zijn de
giften en bijdragen van derden noodzakelijk voor de activiteiten die door het
Odensehuis worden uitgevoerd.
De projectsubsidie van de gemeente maakt in 2020 circa 90% van de baten uit.
Donateurs zijn erg belangrijk voor het Odensehuis. Zij vormen de schakel naar de
maatschappij en creëren door hun betrokkenheid draagvlak voor het werk en
activiteiten. De donaties vormen de kers op de taart. Hierdoor kunnen leuke
activiteiten georganiseerd en materialen aangeschaft worden, zodat er voor iedereen
iets te beleven of te doen is. Wij willen de donateurs heel hartelijk danken voor hun
steun!
9.2 Exploitatie 2020
Exploitatieoverzicht 2020
Baten

2021
2020
Begroting Realisatie

2020
Begroting

Subsidies, fondsen, etc
Gemeente Groningen subsidie
Gemeente Groningen GON
Fondsen
Donaties, giften, overige subsidies
Overige opbrengsten
Overige opbrengsten
Eigen bijdrage deelnemers
Totaal baten

€ 45.000
€ 100.000
€
€
2.000
€
€
€ 10.000
€ 157.000

€ 124.184

€ 135.000

€
€
4.294
€
€
€
9.116
€ 137.594

Lasten
Personele kosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Vrijwilligerskosten
Activiteiten
Totaal lasten

€ 85.200
€ 38.300
€ 12.350
€
2.750
€ 18.150
€ 156.750

Saldo baten en lasten
Overige baten en lasten
rente- en bankkosten
Bijzondere baten en lasten
Saldo overige baten en lasten

€

250

€
€

-250
-250

Resultaat exploitatie

€

-

2020
Verschil

2019
Begroting

2019
Realisatie

10.816
-2.294
384
8.906

€ 145.000

€

113.755

€
€
2.000
€
€
€
9.500
€ 146.500

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
1.000
€
€
€ 10.000
€ 156.000

€
€
€
€
€
€

1.285
4.760
10.089
129.889

€ 75.311
€ 35.558
€ 11.761
€
2.006
€ 10.790
€ 135.425

€ 83.400
€ 27.100
€ 11.800
€
3.250
€ 20.700
€ 146.250

€
€
€
€
€
€

8.089
-8.458
39
1.244
9.910
10.825

€ 92.450
€ 29.300
€ 11.450
€
4.750
€ 17.800
€ 155.750

€
€
€
€
€
€

70.645
27.424
12.297
2.406
11.577
124.349

€

€

€

1.919

€

€

5.540

-250 €
0 €
-250

-7
110
103

2.169
-259
4384
4125

€

9.3 Toelichting op het exploitatieoverzicht
9.3.1 Baten
De baten zijn in totaal € 8.906 lager dan begroot.
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6.294

€

250

-

€

6.294

250
-250
0
-250

€

-

-257
-148
-406
€

5.134

9.3.2 Subsidies
Gemeente Groningen heeft voor 2020 een subsidie Leertuin verstrekt van € 135.000.
Daarvan resteert € 10.816 en zal desgevraagd worden teruggestort.
9.3.3 De giften en donaties waren € 2.294 hoger dan begroot.
Inner Wheel
Collecte Baptisten gemeente
Overig donaties en giften
Totaal giften en donaties

€ 3.000
€ 157
€ 1.138
€ 4.294

9.3.4 Eigen bijdragen
De eigen bijdragen van deelnemers waren € 384 lager dan begroot. Vanwege Coronamaatregelen is het Odensehuis tijdelijk gesloten geweest en is er sprake van een
beperkt maximum aantal deelnemers per dag.
9.3.5 Overige inkomsten
In 2020 waren er geen overige inkomsten.
Verzilvering van indicaties heeft niet plaatsgevonden in 2020. Er is een overeenkomst
met Joling Thuiszorg en Lentis. Er is incidenteel sprake van een bijdrage uit een PGB
van een deelnemer. In voorkomende gevallen wordt daartoe een overeenkomst
afgesloten met de tariefstelling. In 2020 zijn er geen inkomsten uit een PGB.
9.3.6 Lasten
De lasten zijn in totaal € 10.825 lager dan begroot.
9.3.7 Personele kosten
De personele kosten zijn € 8.089 lager dan begroot.
De loon- en reiskosten waren lager dan begroot. Enerzijds doordat er te hoog begroot
was, anderzijds door lagere werkgeverslasten (heffingen en pensioenbijdrage).
De kosten van ingehuurd personeel (o.a. waarneming en vervanging coördinator,
werkzaamheden i.v.m. digitale communicatie en PR ) waren € 4.725 lager dan
geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er i.v.m. Corona minder uren zijn ingezet.
In de begroting was uitgegaan van kosten voor onderzoek en werkzaamheden i.v.m.
innovatieproject. Het onderzoek heeft in 2019 plaats gevonden en er zijn geen
specifieke werkzaamheden door externe personen uitgevoerd.
In de vakanties waren dit jaar ook vrijwilligers-invalkrachten bereid om de
coördinator waar te nemen.
Er is een dotatie aan de personeels-risico voorziening opgenomen, op basis van
normering op peildatum 01-01-2021.
De coördinator heeft in 2020 de opleiding voor WZD-functionaris gevolgd. Deze
opleiding wordt in febr. 2021 afgerond. Dit is een investering in de professionaliteit
van de coördinator en daarmee een kwaliteitsimpuls voor het Odensehuis. De kosten
zijn
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€ 2.719 hoger dan geraamd en worden ruimschoots gecompenseerd door lagere
personele kosten.
9.3.8 Huisvesting
De huisvestingskosten waren € 8.458 hoger dan begroot.
Voor de inrichting is veel meer uitgegeven dan begroot. Het bedrag van € 7.549 betreft
de noodzakelijke aanschaf en installatie van een airco-unit. De kosten zijn hoog
vanwege omgevingsvoorschriften van de gemeente en het vandalismebestendig maken
van de buitenunit.
De dotatie van € 2.000 aan de vervangingsreserve is nodig om noodzakelijke
vervangingen van inventaris in de toekomst te kunnen bekostigen.
Het Odensehuis gaat een nevenruimte elders in de stad in gebruik nemen om ruimere
opvangmogelijkheid te kunnen bieden aan deelnemers. Die is aan de Molukkenstraat
beperkt i.v.m. Corona-voorschriften. Een deel van de inrichting is in 2020 aangeschaft.
9.3.9 Overige algemene kosten
De overige algemene kosten waren vrijwel gelijk aan het begrote bedrag.
De vrijwilligerskosten waren veel lager dan begroot. Dit komt met name door de lage
cursuskosten.
De kosten voor activiteiten zijn € 9.910 lager dan begroot. Dit komt doordat i.v.m.
Corona diverse geplande activiteiten uitgevallen zijn. Het betreft met name
gedachtenkamer en museumbezoek.
9.3.10 Saldo bijzonder baten en lasten
Het saldo bijzondere baten en lasten is positief € 4.384 door vrijval van een
balanspost.
9.3.11 Resultaat exploitatie 2020
Het resultaat van de exploitatie 2020 is € 6.294 positief.
Resultaatbestemming: toevoegen aan Eigen Vermogen.
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9.4 Balans 31-12-2020
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9.5 Toelichting op de balans
9.5.1 Activa
Alle toegezegde subsidies zijn in het boekjaar 2020 ontvangen.
De vooruitbetaalde kosten betreft nota's die in 2020 betaald zijn, maar betrekking
hebben op 2021.
De liquide middelen zijn voldoende om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.
9.5.2 Passiva
Het eigen vermogen is € 42.897. Dit bestaat uit een kapitaalsdeel van € 15.887 en een
noodzakelijke buffer voor:
 personeelsrisico's (niet door verzekeringen gedekte kosten, eigen risico,
juridische kosten, additionele vervangingskosten + wettelijke transitievergoeding):
€ 18.010.
 vervanging inventaris (noodzakelijke vervanging van de niet geactiveerde
inrichting en inventaris: genormeerd € 9.000.
9.6 Projectsubsidie “Dementievriendelijke wijk”
#1400

Project dementievriendelijke wijk
Saldo eindbalans 2019
€
8.314
Aanschaf Beleef TV
€
8.623
Saldo
€
-309
Dit negatieve saldo komt ten laste van de exploitatie op #7003
"Overige aktiviteiten"
Saldo project eindbalans 2020
€
-

9.7 Projectsubsidie "Vergeten Talent"
In december 2019 is door de gemeente Groningen een subsidie van € 26.300
toegekend voor het project "Vergeten Talent".
In het projectplan, met als uitvoeringsjaren 2020 en 2021 worden de doelstellingen,
resultaatformulering, aanpak, fasering en tijdplanning aangegeven. De
projectbegroting is de leidraad voor de facilitering.
De verantwoording van het project (inhoudelijk en financieel) vindt separaat plaats in
het jaarverslag en de jaarrekening van het Odensehuis.
Het maakt geen deel uit van de exploitatie van het Odensehuis.
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Project "Vergeten Talent"
Exploitatieoverzicht 2020
2021
Begroting

2020
Realisatie

2020
Begroting

€

26.300

€

26.300

€

26.300

€

26.300

€
€

3.000
14.500

Baten
1410 Gemeente Groningen subsidie 2020
saldo 2020 te besteden in 2021
Totaal baten

€
€

14.030
14.030

Lasten
1411 Vrijwilligers onkostenvergoeding
1412 Projectleiding JB
1420 Projectleiding MH
1413 Communicatie
1414 Training en catering
1415 Onvoorzien
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€

500
10.520
4.000
500
500
1.000
17.020

€
€
€
€

7.754
3.890
126

€
€

500
12.270

€
€
€
€

€

-2.990

€

14.030

€

Saldo baten en lasten

2020
Verschil
€
€
€

-

2.000
1.000
5.800
26.300

€
€
€
€
€
€
€

3.000
6.746
-3.890
1.874
1.000
5.300
14.030

-

€

14.030

Opmerkingen bij realisatie 2020
Ontvangen: december 2019 balanspost

Vrijwel geen kosten voor coaching/begeleiding op werkplekken
Prognose: kosten lager i.v.m. Corona (minder uren)
Kosten lager dan begroot
Geen bijeenkomsten i.v.m. Corona

Saldo eindbalans 2019
€ 26.300
uitgaven 2020
€ 12.270 (zie exploitatie overzicht)
saldo eindbalans 2020
€ 14.030
Dit saldo kan in 2021 aan de uitvoering van het project besteed worden.
9.8 Continuïteit
De exploitatie van 2020 was, zowel in de begroting als de realisatie, sluitend. Met name
door de forse projectsubsidie “Leertuin” van de gemeente Groningen was er sprake van
een financieel solide jaar. Ruim € 10.000 subsidie van de gemeente Groningen is niet
uitgegeven. Er is sprake van een ruim voldoende liquiditeitspositie: aan de kortlopende
verplichtingen kan worden voldaan. De solvabiliteit is uitstekend d.w.z. het Odensehuis
is in staat is om op langere termijn aan de verplichtingen te voldoen.
Er is een acceptabele continuïteitsreserve en risicobuffer (27% van de begrote
uitgaven in 2021).
De gemeente Groningen heeft het Odensehuis als Algemene Voorziening aangemerkt.
In 2020 is regelmatig overleg geweest met de Gemeente Groningen om te komen tot
een structurele financiering, om de continuïteit van het Odensehuis te garanderen.
Alhoewel er nog geen sprake is van een structurele jaarlijkse financiering is de
voortgang in 2021 gewaarborgd. De gemeente Groningen kent een deelsubsidie toe uit
de innovatiemiddelen WMO. Een ander deel wordt door het Gebieds Ondersteunend
Netwerk (GON) verstrekt. Hiermee is de reguliere jaarlijkse exploitatie van het
Odensehuis vrijwel geheel gedekt. Over de jaren daarna zal in 2021 nader overleg
worden gevoerd.
Onze inzet is een permanente erkenning als algemene voorziening met een structurele
financiering voor de gehele exploitatie door de gemeente, zonder een individuele
indicatieprocedure. Hiermee is de continuïteit van het Odensehuis gewaarborgd.
Deelnemers en partners/mantelzorgers worden niet nog meer (over)belast, de kosten
voor de gemeente zijn lager én de gemeente is veel administratieve rompslomp kwijt.
Het Odensehuis blijft zich wél onderscheiden en specifiek richten op mensen met
dementie en hun naasten.
Het aantal gebruikers laat nog steeds een stijgende lijn zien. In verband met Corona
voorschriften is het aantal deelnemers aan een maximum gebonden. Dit betekent dat
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de vestiging aan de Molukkenstraat zijn grenzen heeft bereikt. In februari 2021 is een
tijdelijke nevenruimte in gebruik genomen aan de Gorechtkade.

10.

Bestuur van het Odensehuis

10.1 Bestuur van het Odensehuis
Het Odensehuis wordt bestuurd door een vrijwilligers bestuur.
In 2020 hebben we helaas afscheid moeten nemen van een toegewijd bestuurder van
het eerste uur en een fijn mens: Flip Roordink is in het voorjaar overleden.
In 2020 is Bert Galjaard bereid gevonden om als vertegenwoordiger van de
participanten het bestuur als vaste adviseur te ondersteunen.
Het bestuur is in 2020 6 keer bijeengeweest, waarvan 1 x een online bijeenkomst.
10.2 Samenstelling Bestuur
Het bestuur van Odensehuis Groningen bestond in december 2020 uit de volgende
personen.
Henk Yspeert, voorzitter
Ida Voorthuis, secretaris
Jan Schlaman, penningmeester
Karin Volten
Rineke Klijnsma
Els van der Veen
Roelf Schoenmaker
Wina Johannes
Bert Galjaard, neemt namens de participanten als adviseur deel aan de vergaderingen
10.3 Coördinator Odensehuis Groningen
Marjolein Hoolsema
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