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Inleiding 
 
Corona-tijd. 
 
Wat is het een bijzonder jaar, wat verloopt 2020 anders dan verwacht en gehoopt. 
Maar wat heeft het Odensehuis laten zien dat ze in een behoefte voorziet. 
 
Het Odensehuis is wederom een belangrijke schakel in de keten van voorzieningen voor 
mensen met dementie gebleken. Ook in “Coronatijd”. Na een sluiting van 2 maanden, was het 
door de beperkende maatregelen, niet mogelijk om iedereen die het Odensehuis wilde 
bezoeken, toe te laten. Met in achtneming van de 1,5 meter, was er plaats voor maximaal 11 
bezoekers en 4 vrijwilligers. 
En geheel tegen de visie van het Odensehuis in, is ‘vrije inloop’ niet mogelijk en moet iedereen 
zich van te voren opgeven of wordt van te voren ingedeeld. 
Dat neemt niet weg dat we er alles aan doen om er ook in 2021 te zijn voor de mensen met 
dementie, hun naasten en de vrijwilligers. 
 
Er is voldoende belangstelling, er zijn voldoende vrijwilligers, alleen de beschikbare ruimte aan 
de Molukkenstraat, is de beperkende factor in coronatijd. We moeten op dit moment mensen 
teleurstellen, men kan niet het gewenste aantal dagdelen komen en we werken met 
wachtlijsten. 
In 2020 is een start gemaakt met de verkenning waarin wordt nagegaan of er andere locaties 
zijn waar we Odensehuis-activiteiten kunnen aanbieden. Er is dringend behoefte aan meer 
ruimte, zodat de huidige groep bezoekers meer gebruik kan maken van het Odensehuis. In 
2021 willen we deze mogelijkheden verder verkennen.  
 
En natuurlijk gaan we door met datgene waar we goed in zijn: 
Het bieden van een zinvolle dagbesteding en een omgeving waar mensen met 
geheugenproblemen/dementie, hun naasten, vrijwilligers en stagiaires samenkomen. 
Een veilige omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen. 
Leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden met behoud van eigen regie, zijn 
belangrijke kernwaarden. De mensen met dementie ervaren veel steun aan elkaar. De 
partners en mantelzorgers vinden er steun voor hun vragen over de veranderende relatie en 
communicatie. 
 
Financiële ondersteuning 
 
In het kader van het Innovatie-atelier heeft de Gemeente Groningen in 2019 en 2020 het 
Odensehuis financieel ondersteund. In deze periode heeft het Odensehuis zich ontwikkeld als 
algemene voorziening en in beeld gebracht wat de toegevoegde waarde is.  
In 2020 zou samen met de gemeente en het Gebiedsondersteunend Netwerk (GON) worden 
nagegaan op welke wijze het Odensehuis als algemene voorziening in de toekomst 
gefinancierd kan worden.  
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat zowel wij als de gemeente en GON in 2020 een stap 
op de plaats hebben gemaakt en we over de verdere financiering nog geen concrete afspraken 
hebben kunnen maken. 
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Het Odensehuis heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Voor alle betrokkenen 
(mensen met dementie, naasten, vrijwilligers en coördinator) is continuïteit na al die jaren van 
groot belang.  
Door het GON is geen voorstel gedaan voor structurele financiering. Er zijn ook geen 
bewegingen waarneembaar dat we van hen binnenkort een voorstel kunnen verwachten. 
Wij willen daarom van de gemeente graag meer duidelijkheid over de mogelijkheden van 
structurele financiering. Het kan toch niet zo zijn dat het Odensehuis geen 
bestaansmogelijkheden heeft in een stad als Groningen.  

 

Wat is het Odensehuis en voor wie 
 
Vanaf dag één kan het Odensehuis Groningen rekenen op de sympathie van politici, 
beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorginstellingen, zorgprofessionals en burgers. Een ruim 
omarmd burgerinitiatief. Het bestaat nu 8 jaar. 70 Mensen doen op vrijwillige basis mee aan 
de activiteiten. Een vaste kern van ongeveer 30 mensen komt meerdere dagen per week. De 
anderen komen meestal voor speciale activiteiten of gewoon even een kopje koffie drinken. 
Flexibiliteit is een grote kracht van het Odensehuis. Normaliter weet je nooit hoeveel mensen 
er zullen komen, en zijn er gemiddeld ongeveer 15 mensen per dag.  
(NB Zolang de coronarichtlijnen gehanteerd moeten worden, moeten de mensen zich 
opgeven, worden ze ingedeeld en kunnen er per dagdeel niet meer dan 11 mensen het 
Odensehuis bezoeken om de 1,5 meter te kunnen handhaven.) 
 
Structurele financiering voor de langere termijn is er niet, terwijl het aantal mensen met 
dementie sterk groeit. Alzheimer Nederland en ook het Sociaal Planbureau stellen dat het 
aantal mensen met dementie in de komende 25 jaar bijna zal verdubbelen. 
 
Getallen in de provincie Groningen en de stad Groningen 

 2020 2025 2030 2040 2050 
provincie 9.700 11.000 13.000 17.000 19.000 
stad 2.100 2.400 2.800 4.000 4700 

 
Daarnaast gaat Alzheimer Nederland ervan uit dat het aantal mantelzorgers die betrokken zijn 
bij mensen met dementie ongeveer 1,25 maal het aantal mensen met dementie bedraagt1.  
Voor de stad Groningen betekent dit voor 2020: 2.625 bij dementie betrokken mantelzorgers. 
 
Mensen met dementie wonen verreweg de langste periode gewoon thuis. Het is vaak in de 
periode na de beginnende geheugenproblemen en de diagnose dementie, dat er behoefte is 
aan informatie en steun. Aan handreikingen om met het nieuwe leven om te gaan. 
De mensen willen, ondanks de veranderingen die het ziektebeeld met zich meebrengt, de 
draad van het leven oppakken en er wat van maken. Samen met hun dierbaren. Leuke dingen 
doen. Betekenisvolle momenten samen beleven. Maar hoe doe je dat….? 
In deze zoektocht voelt men zich regelmatig aan het lot overgelaten. De zorgbehoefte is vaak 
nog niet van dien aard dat er een beroep gedaan moet of kan worden op een zorgvoorziening. 

                                                        
1 informatie, gebaseerd op de landelijke Dementiemonitor 2018, opgevraagd bij Alzheimer 
Nederland, dd 17 september 2019 
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De vragen die spelen liggen veeleer op het gebied van omgaan met elkaar, het creëren van een 
veilige omgeving, informatie over een veranderd toekomstperspectief, creëren van een 
netwerk enzovoort. 
 

Werkzame factoren 
Het Odensehuis biedt een zinvolle dagbesteding en een omgeving waar mensen met 
geheugenproblemen/dementie, hun naasten, vrijwilligers en stagiaires samenkomen. 
Het is een omgeving waar iedereen zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen. 
Leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden met behoud van eigen regie, zijn 
belangrijke kernwaarden. De mensen met dementie ervaren veel steun aan elkaar. De 
partners en mantelzorgers vinden er steun voor hun vragen over de veranderende relatie en 
communicatie. Deze steun is er ook nog na opname of overlijden van de partner met 
dementie. 
De 25 vrijwilligers brengen hun specifieke vaardigheden in om samen met de aanwezigen 
activiteiten uit te voeren. Sinds begin 2019 werken bij het Odensehuis ook twee mensen met 
een participatiebaan. 
De 6 stagiaires ontwikkelen nieuwe activiteiten voor de bezoekers en leren deze in praktijk te 
brengen onder leiding van een ervaren coördinator. 
Wanneer de vragen of behoeften van de bezoekers de kennis en ervaring van vrijwilligers te 
boven gaat wordt er gezorgd voor deskundige ondersteuning op maat. 
 

Positie van het Odensehuis in de keten 
Het Odensehuis voorziet duidelijk in een behoefte. Dit is de afgelopen jaren gebleken. Ook 
tijdens de periode van ongeveer 2,5 maand, waarin het Odensehuis gesloten is geweest in 
verband met de Covid-19 pandemie, hebben de coördinator en vrijwilligers dagelijks contacten 
onderhouden met de mensen met dementie en met hun partners, die normaliter het 
Odensehuis bezoeken. Waar nodig werd iemand bezocht of werd er met ze gewandeld.  
Wat was iedereen blij toen het Odensehuis weer open ging. 
 
Veel gemeenten in Nederland hebben het concept omarmd. Samen met het Platform 
Odensehuis Nederland wordt het concept nog steeds verder ontwikkeld en vindt regelmatig 
uitwisseling van kennis en ervaringen plaats. 
 
Het Odensehuis is een aanvulling op de voorzieningen die verpleeghuizen bieden in de vorm 
van dagopvang en verblijf. Het Odensehuis heeft ook zijn grenzen. Het zal zeker niet in alle 
gevallen een opname in een verpleeghuis kunnen voorkomen. Maar het kan wel bijdragen aan 
de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van een groep mensen met dementie bij wie hun hele 
leven autonomie, zelfstandigheid, mondigheid en ondernemingslust voorop stond. Het biedt 
bezoekers van het Odensehuis de mogelijkheid om een opname uit te stellen. 
 
Door het Odensehuis kunnen mensen langer thuis blijven wonen en daardoor worden kosten 
bespaard van een (veel) duurdere (WMO) voorziening. Ook de mantelzorgers maken gebruik 
van de laagdrempelige en goedkope ondersteuning door mensen met veel ervaring in de 
omgang met dementie. Ook door die steun kan het verblijf thuis verlengd worden. 
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Essentiële voorwaarden: coördinator en huisvesting 
Hoewel het Odensehuis als credo heeft “Burgers voor Burgers” en vooral op de inzet van 
vrijwilligers drijft, vraagt het welslagen van zo’n laagdrempelige voorziening wel om een aantal 
essentiële voorwaarden. De belangrijkste is een fulltime professionele coördinatiefunctie. De 
coördinator draagt zorg voor een passend programma en activiteiten voor de bezoekers, 
geschikte vrijwilligers, adequate stagebegeleiding en een goed ondersteunend netwerk en 
daarmee voor de continuïteit van de voorziening. 
 
Daarnaast is een geschikte ruimte noodzakelijk, waar de activiteiten worden uitgevoerd, 
ongestoord in groepen kan worden gesproken en gezamenlijk een lunch kan worden gebruikt. 
Dit zijn tevens de belangrijkste posten van de begroting van deze relatief goedkope 
voorziening voor een grote groep kwetsbare burgers. 
 
Omdat de huidige locatie aan de Molukkenstraat slechts een ‘’corona-veilige” ruimte biedt aan 
maximaal 11 mensen met dementie, zijn we op zoek naar andere locaties in de stad 
Groningen. In eerste instantie om aan alle mensen die nu gewend zijn om naar het Odensehuis 
te komen, opvang en ondersteuning te kunnen bieden. We zien mogelijkheden om dat te doen 
met het huidige team vrijwilligers en coördinator.   
In 2020 hebben de coördinator en vrijwilligers veel ervaring opgedaan met een werkwijze in 
corona-tijd. Deze ervaring zal dan worden ingezet bij de opzet van de Odensehuis-activiteiten 
op locatie in de buurt. 
 
Door te investeren in het behoud van het huidige huis en uitbreiding naar meer wijken in de 
stad, kan de gemeente zorgen voor een variatie in het aanbod. Een algemene voorziening die 
bijdraagt aan het welzijn en welbevinden van mensen met dementie, hun mantelzorgers en de 
vrijwilligers, aan de sociale interactie en de samenredzaamheid. Hiermee kan de gemeente 
ook de onvermijdelijke toenemende vraag naar WMO-zorg, ZVW- en WLZ zorg afremmen. 
Bovendien past de werkwijze en visie van het Odensehuis naadloos op de speerpunten uit het 
coalitieakkoord van de gemeente Groningen: de mens centraal, minder systeemwereld en 
meer leefwereld. 
 

Praktijkervaring in de samenwerking met WIJ en GON  
In 2019 is het GON gestart en zijn de WIJ-teams met WIJ-reizen begonnen. 
Er is in 2020 een start gemaakt met de verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking. 
Deze samenwerking heeft nog geen verdere vorm gekregen. 
 
Het Odensehuis wil bijdragen aan efficiency en kwaliteitsverbetering in de zorg, al is het zelf 
nadrukkelijk geen zorginstelling.  
Het Odensehuis heeft meegedaan aan de Leertuin met als doel tot afspraken te komen over 
structurele financiering. Voor het voortbestaan is dit essentieel.  
Momenteel zijn is er nog geen uitzicht op afspraken daarover. Wij vragen ons af of de insteek 
via het GON wel de juiste is en vragen de gemeente Groningen om met ons na te gaan of er 
geen andere wegen zijn om het voortbestaan van het Odensehuis in Groningen te waarborgen. 
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Exploitatie begroting 2021 
 

             

  Exploitatie begroting Odensehuis Groningen 2021        

          Begroting    Begroting 

                2020   2021 

Baten                  

6180 Gemeente Groningen  subsidie Leertuin        €   135.000      €       136.000  

6220 Overige subsidies, donaties, giften               

   -  Donaties, giften        €     2.000       €      2.000    

          
                           
->   €       2.000    

                           
->   €           2.000  

6300 Overige fondsen                

          
                          
->   €              -      

                           
->   €                  -    

8300 Verzilvering indicaties          pm      pm  

8200 PGB           pm      pm  
         
Xxxx 

Vergoeding kosten adoptieprogramma Landelijk 
Platform       pm      pm  

8000 Eigen bijdrage deelnemers  (vrijwillig)        €       9.500      €           9.500  

                          

  totaal baten              €   146.500       €       147.500  

                   

Lasten                  

  Personele kosten                

4000 
Loonkosten incl. loonheffing, pensioenpremie, 
werkgeverslasten            

   Coordinator 30 uur/week        €  53.000       €    55.000    

          
                          
->   €     53.000    

                          
->   €         55.000  

4060 Verzekeringen personeel         €       1.000      €           1.000  

4070 Reis- en overige kosten          €       2.700      €           2.200  

4080 Ingehuurd personeel                

   

Vervanging coordinator  (vakantie en 
overig verlof)    €     5.200       €      5.900    

   

waarneming coordinator vrijdag  7 
uur/week  ZZP    €     9.500       €    10.800    

   

Vervanging coordinator  i.v.m. 
scholing     €     3.000       €      1.000    

   

Werkzaamheden i.v.m.  Innovatie- en 
Leertuinproject    €     2.500          

   

Communicatie, PR, 
Netwerkondersteuning     €     4.500       €      5.300    

   Fondsenwerving       pm       pm    

          
                          
->   €     24.700    

                           
->   €         23.000  
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xxxx Cursussen, scholing personeel         €       2.000      €               500  
          
xxxx Dotatie personeelsrisico-voorziening              

  totaal personeel              €     83.400       €         81.700  

                   

  Huisvestingskosten                

4100 Huur- en servicekosten          €     18.300      €         18.800  

  gebruiks- en servicekosten nevenruimte             €           6.000  

4110 Inrichting en onderhoud         €       2.000      €           1.000  

4120 Gas, water, electra          €       2.450      €           2.000  

4131 Schoonmaakonderhoud         €       3.000      €           3.100  

4140 
Overig: publiekrechtelijke heffingen, incl. 
afvalverwerking       €       1.350      €           1.600  

  totaal huisvesting              €     27.100       €         32.500  
                   

  Overige algemene kosten               

4200 Reparatie en onderhoud         €           500      €               500  

4210 Kantoorbenodigdheden         €           300      €               300  

4220 Telecommunicatie 
telefoon, TV, 
data        €       1.500      €           1.500  

4230 Porti           €             50      €                 50  

4240 Drukwerk           €       1.000      €           1.100  

4250 Reis- en verblijf          €           250      €               200  

4260 Representatie          €           500      €               500  

4270 PR en marketing          €       1.000      €           1.000  

4280 Contributie en abonnementen         €           500      €           1.000  

4290 Accountant en financiële/salarisadministratie        €       3.600      €           3.600  

4300 Verzekeringen          €       1.600      €           1.600  

4310 Kleine aanschaffingen          €           500      €               500  

4320 Overige algemene kosten         €           500      €               500  

  totaal overige algemene kosten            €     11.800       €         12.350  

                   

  Vrijwilligerskosten                

4410 Presentjes           €       1.000      €           1.000  

4420 Bijeenkomsten          €           250      €               250  

4430 Cursussen / scholing          €       1.000      €               500  

4440 Overige kosten vrijwilligers         €           500      €               500  

4450 Vergoedingen          €           500      €               500  

  totaal vrijwilligerskosten            €       3.250       €           2.750  

                   

  Aktiviteiten                 

7000 Aktiviteitenbegeleiding                

   - Gedachtenkamer        €     7.000       €      6.200    

   - Tuinproject        €        500       €          250    

   - Museumproject        €     3.000       €      3.000    
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   - Overige aktiviteiten        €     5.000       €      3.800    

                    

          
                          
->   €     15.500    

                         
->   €         13.250  

7010 Boekenfonds          €           300      €               300  

7020 Materiaal           €       1.500      €           1.000  

7030 Lezingenfonds          pm       

7040 Consumptieve uitgaven         €       3.400      €           3.400  

  totaal aktiviteiten              €     20.700       €         17.950  

                   

  totaal lasten              €   146.250       €       147.250  

                   

  Financiele baten en lasten               

4630 Rente- en bankkosten              €         -250       €             -250  

                   

  Bijzondere baten en lasten               

9040 Rekenverschillen                    €                  -    

                   

  Totaal baten          €   146.500      €       147.500  

  Totaal lasten          €   146.250      €       147.250  

  Saldo financiele baten en lasten         €         -250      €             -250  

  saldo bijzondere baten en lasten         €              -        €                  -    

  Resultaat              €          -         €             -    
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Samenstelling bestuur en adviesraad 
 
Bestuur en adviesraad 
Het bestuur van Odensehuis Groningen bestond in december 2018 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 
 
 
Coördinator Odensehuis Groningen  
Marjolein Hoolsema 
 
 
Vastgesteld: Bestuursvergadering 09-09-2020 


