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Inleiding
Nu we terugkijken op 2021 overheerst een gevoel van trots. Wij zijn trots op hetgeen
nog wel kon en op onze creativiteit waarmee we voor veel mensen een waardevolle dagbesteding hebben verzorgd.
Hoewel de coronapandemie nog steeds heerst, hebben opnieuw veel mensen gebruik
kunnen maken van de mogelijkheden die het Odensehuis biedt. We zijn steeds open geweest en mede door het naleven van de richtlijnen alsook door aandacht en respect voor
elkaar is het virus grotendeels aan ons voorbij gegaan.
Alles was nog verre van wat we graag als normaal beschouwen: geen spontane inloop,
geen fysiek contact, even een arm om de schouder, geen naasten die even een kopje koffie mee kunnen drinken, geen gedachtenkamers, geen groepsvervoer waardoor museumbezoek niet mogelijk was, niet even een visje eten in Termunterzijl … We hebben gemerkt dat een middagje bosbouw in Wehe den Hoorn toch heel iets anders is dan schoffelen in het postzegeltuintje vol slakken aan de overkant van de Molukkenstraat …
En wat was het fijn om in november weer eens een gewoon overleg te hebben met alle
vrijwilligers, gewoon aan tafel en niet via een beeldscherm. Zoals we ook uitzien naar
een gewoon overleg met de participanten en hun naasten. En wat zou het prettig zijn als
je als coördinator niet meer de strenge handhaver van de coronamaatregelen hoeft te
zijn.
In 2020 was al duidelijk geworden dat er veel meer belangstelling voor het Odensehuis
was dan we door de coronamaatregelen konden bieden. Daarom hebben we eind februari 2021 een extra ruimte gehuurd aan de Gorechtkade. Vrijwilligers en stagiaires gingen
enthousiast aan de slag om daar ook een gezellige opvangplek te maken. Jammer genoeg
was dit tijdelijk, maar ondertussen waren er al contacten gelegd met de Sinnige Stee en
konden de spullen eind juni overgebracht worden naar Donderslaan 160, waar we per
1 september een nieuwe dependance zijn gestart. We kunnen daar twee dagen per week
terecht. Door de locatie in het zuiden van de stad Groningen zagen wij ook dat er veel
interesse was bij bewoners uit de omliggende wijken daar.
Het is gebleken dat juist in deze coronatijd het Odensehuis een belangrijke functie vervult. Niet alleen voor de mensen met dementie en hun naasten maar ook voor de vrijwilligers, die er een zinvolle dagbesteding vinden, en voor studenten, die er een interessante stage kunnen volgen. Daarom hebben we ook met veel enthousiasme het besluit
van de gemeente Groningen omarmd om het Odensehuis in de toekomst structureel financieel te ondersteunen.
Door deze ontwikkelingen heeft het bestuur in 2021 een toekomstvisie ontwikkeld om
voorbereid te zijn op verdere groei van het aantal mensen dat het Odensehuis bezoekt.
In deze toekomstvisie hebben wij uitgewerkt wat verdere groei betekent voor de locatie
van het Odensehuis, de vrijwilligers, de coördinatie en het bestuur.
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In 2021 is de website van het Odensehuis opnieuw ingericht. Wij zien dit als een belangrijke investering om het Odensehuis bij zoveel mogelijk mensen in de gemeente Groningen onder de aandacht te brengen.
Het project Vergeten Talent, dat onder supervisie van het Odensehuis is uitgevoerd, is
afgerond. De mogelijkheden van het project waren door de coronamaatregelen beperkter dan voorzien maar de projectleider heeft alles in het werk gesteld om de doelstellingen van het project zoveel mogelijk te verwerkelijken: het inzetten van de talenten van
de mensen met dementie.
Odensehuis Groningen, 14 maart 2022
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1. Odensehuis in getallen en activiteiten
Het Odensehuis staat open voor iedereen die langs wil komen, dit geldt zowel voor mensen met dementie als voor hun naasten: een algemene voorziening voor inwoners van
de gemeente Groningen, zonder drempels, zonder indicatie en zonder onnodige administratieve procedures. Bij het Odensehuis zijn zo'n 60 tot 70 mensen betrokken. Dit kunnen mensen met dementie zijn of naasten van iemand met dementie. De één komt 5 keer
per week een paar uurtjes, de ander 1 hele dag. Sommigen komen voor een specifieke
activiteit, anderen alleen voor een kopje koffie.
Met alle belangstellenden vindt een gesprek plaats over de mogelijkheden van het
Odensehuis en over de wensen van de bezoeker met dementie. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over de wijze waarop de bezoeker naar het Odensehuis komt, en over
de punten waarvoor de bezoeker en/of zijn naaste zelf verantwoordelijk is. Bovendien
wordt er uitgelegd waar de grenzen liggen voor het Odensehuis. Wanneer het niet mogelijk is om de bezoeker met dementie een veilige en prettige ruimte te bieden, wordt
geadviseerd om andere mogelijkheden te verkennen.
Maar ook het Odensehuis diende zich in het afgelopen jaar te houden aan de richtlijnen
van het RIVM. Daarom is het aantal bezoekers gelimiteerd en werden er afspraken gemaakt wie wanneer kon komen om iedereen een veilige plek te kunnen bieden.
Omdat er meer belangstelling was dan er op dat moment plaats was aan de Molukkenstraat, is er gezocht naar extra ruimte. Aan de Gorechtkade werd een tijdelijke ruimte
gevonden. Hier hebben van maart tot en met juni 3 dagen per week activiteiten plaatsgevonden. Helaas was deze ruimte na juni niet meer beschikbaar maar vanaf september
was er gelukkig voor 2 dagen in de week ruimte in de Sinnige Stee aan de Donderslaan
in het zuiden van de stad Groningen. De tabellen op de volgende pagina’s geven inzicht
in het aantal bezoekers van het Odensehuis (per maand).
Het was in de coronaperiode vaak een heel gepuzzel om een goede planning te maken.
Daardoor was het niet altijd mogelijk om optimaal gebruik te maken van het aantal plaatsen dat het Odensehuis biedt. Zo kon een plek die plotseling vrij kwam doordat iemand
op het laatste moment moest afzeggen, door de aard van de doelgroep meestal niet op
dezelfde dag ten goede komen aan een ander. We hopen dat het in 2022 weer mogelijk
zal zijn dat iedereen kan komen wanneer hij of zij wil. En dat we ook de naasten weer
zonder beperkingen kunnen verwelkomen.
Het Odensehuis biedt niet alleen een waardevolle plek voor mensen met dementie maar
ook voor vrijwilligers en stagiaires. Vrijwilligers en stagiaires worden door de coördinator ingeroosterd. Zij houdt daarbij zowel rekening met de behoeften van de mensen met
dementie als met de kwaliteiten van de vrijwilligers en stagiaires. Zij zorgt ervoor dat er
steeds voldoende begeleiding aanwezig is op de locaties.
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1.1 Bezoekersaantallen 2021
Gemiddeld ontving het Odensehuis aan de Molukkenstraat in 2021 ruim 31 bezoekers
met dementie per week en ruim 6 per dag. Per maand kwam dit uit op de volgende aantallen:
bezoekers
met dementie
vrijwilligers
stagiaires
overige
totaal per
maand

jan

febr

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

114

114

143

123

110

143

167

131

150

147

141

100

68
17
3

73
29
4

102
28
5

50
33
5

55
18
17

64
47
19

66
28
20

70
0
8

71
33
23

61
37
23

63
39
25

49
25
13

202

220

278

211

200

273

281

209

277

268

268

187

Toelichting:
– Het Odensehuis aan de Molukkenstraat was 5 dagen per week geopend. Het maximum aantal bezoekers werd in verband met de coronarichtlijnen vastgesteld op
12 personen. Dit werd na 1 juni 2021 verhoogd naar 16 personen.
– In januari, februari, juli en augustus was er geen nevenlocatie (Gorechtkade of
Sinnige Stee) beschikbaar.
– Het Odensehuis was vanwege kerst en oudjaar gesloten van 23 december tot 3
januari 2021.
– Door de schoolvakantie waren er in juli en augustus minder tot geen stagiaires.
– De categorie ‘overige’ bestaat uit casemanagers, naasten, bestuursleden en vergelijkbare bezoekers. Dit geldt ook voor de onderstaande tabellen.
De locatie Gorechtkade werd bezocht door (gemiddeld) ruim 9 personen met dementie
per week (gemiddeld ruim 3 per dag). De locatie Sinnige Stee werd bezocht door (gemiddeld) ruim 11 personen met dementie per week (gemiddeld ruim 5 per dag). Per
maand kwam dit uit op de volgende aantallen:
jan
bezoekers
met dementie
vrijwilligers
stagiaires
overige
totaal per
maand
*

febr

mrt*

Gorechtkade
april mei

juni**

juli

aug***

Sinnige Stee
sept
okt nov

dec

43

28

31

26

4

41

44

48

43

18
24
1

20
16
5

17
26
2

8
20
0

3
0
1

23
5
5

25
4
11

28
2
6

26
1
1

86

69

76

54

8

74

84

84

71

vanaf 9 maart 2021 ** tot 26 juni 2021 *** vanaf 31 augustus

Toelichting:
– De locatie aan de Gorechtkade was in gebruik van 9 maart tot 21 juni 2021 gedurende 3 dagen per week (dinsdag, woensdag en donderdag). Het maximaal aantal
bezoekers was vastgesteld op 12 personen per dag. De ruimte was in deze periode gedurende in totaal 6 dagen niet beschikbaar.
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–

De locatie Sinnige Stee was in gebruik vanaf 31 augustus 2021 tot 23 december
2021 gedurende 2 dagen per week (dinsdag en donderdag). Hier gold een maximum aantal bezoekers van 12 personen per dag.

Het totaal aantal bezoekers per maand aan het Odensehuis (Molukkenstraat en nevenlocaties samen):

bezoekers
met dementie
vrijwilligers
stagiaires
overige
totaal per
maand

jan

febr

mrt

april

mei

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

114

114

186

151

141

169

167

135

191

191

189

143

68
17
3

73
29
4

120
52
6

70
49
10

72
44
19

72
67
19

66
28
20

73
0
9

94
38
28

86
41
34

91
41
31

75
26
14

202

220

364

280

276

327

281

217

361

362

352

258

Jaaroverzicht
Totalen per maand

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Maart; 364

Oktober; 352
Juni; 327
Juli; 281

April; 280

December; 258
Augustus; 217

Januari; 202

Februari; 220

Mei; 276

September; 351

November; 352

Toelichting
In deze staafdiagram is aangegeven hoeveel bezoekers (mensen met dementie, vrijwilligers, stagiaires en overige) gebruik maken van het Odensehuis (Molukkenstraat en de
nevenlocaties).

2. De organisatie
2.1 Coördinator
Het Odensehuis wordt geleid door een professionele coördinator. Deze heeft een dienstverband voor 30 uur per week.
De coördinator zorgt er voor dat het Odensehuis een veilige en prettige plek is voor alle
participanten (mensen met dementie, naasten, vrijwilligers en stagiaires). Verder zorgt
de coördinator voor een passend programma voor de verschillende participanten alsmede voor geschikte vrijwilligers, adequate stagebegeleiding, gerichte werkbegeleiding
van de participatiebanen en voor een goed netwerk dat ondersteuning kan bieden. Ook
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zorgt zij ervoor dat het Odensehuis onder de aandacht blijft bij potentiële participanten,
verwijzers en sponsoren. Daarmee levert zij een belangrijke bijdrage aan de continuïteit
van de voorziening.
De afgelopen periode heeft de coördinator de planning verzorgd voor de beide locaties.
Zij hield er rekening mee dat er zoveel mogelijk mensen met dementie gebruik konden
maken van het Odensehuis en dat er op beide locaties voldoende vrijwilligers aanwezig
waren. Zij droeg eveneens zorg voor een goede verdeling van de stagiaires over beide
locaties. Verder was het van belang dat op beide locaties voldoende materialen aanwezig
waren om voor alle bezoekers een individueel en passend activiteitenaanbod te hebben.
Onder normale omstandigheden zijn ook de naasten van mensen met dementie welkom.
Maar omdat de ruimte in verband met de coronarichtlijnen beperkt was, werd hun verzocht niet binnen te komen. Het contact tussen coördinator en naasten vond telefonisch
plaats.
De coördinator heeft in 2021 met goed gevolg een achtdaagse cursus Wzd (Wet zorg en
dwang) van Mediflex afgelegd. Vooral de bespreking van de door de deelnemers ingebrachte casuïstiek is al zeer waardevol ervaren.
2.2 Vrijwilligers
Het Odensehuis zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van ruim 30 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.
Enkele vrijwilligers behoorden tot een risicogroep wat betreft besmetting met corona.
Met hen is afgesproken dat zij niet naar het Odensehuis kwamen. Zij hebben wel voor
telefonische ondersteuning gezorgd.
In 2021 zijn 7 nieuwe vrijwilligers aangenomen. De meeste vrijwilligers vonden zelf de
weg naar het Odensehuis. Met ieder van hen vond een aanstellingsgesprek plaats. Daarnaast werd van ieder van hen een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd. Daarna
werd een contract ondertekend.
In het aanstellingsgesprek werd nagegaan of de kandidaat-vrijwilliger de visie van het
Odensehuis onderschreef, goed paste in het vrijwilligersteam en voldoende affiniteit had
met de doelgroep. In een enkel geval moest na verloop van tijd afscheid worden genomen van een vrijwilliger omdat bleek dat het toch aan één of meer van deze aspecten
ontbrak.
De vrijwilligers werden geschoold door Humanitas. Daar waar in voorgaande jaren iedereen naar de scholing kon, was er in 2021 vanwege de coronarichtlijnen maar voor
een beperkt aantal vrijwilligers plaats.
In november hebben alle vrijwilligers een eendaagse avondcursus gevolgd onder leiding
van Marjolein Baars van de Stichtingskoffer, die de cursus Contact maken met dementie
heeft opgesteld. Tijdens de cursus werd door haar ingegaan op actuele thema’s van de
vrijwilligers. De avond viel erg in de smaak.

-8-

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 deze samen met hen uit te
voeren, krijgen zij op een heel natuurlijk wijze inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ouderen met dementie en hun naasten. Het Odensehuis is vooral geschikt voor een langere stage periode.
In verband met de corona pandemie werden met de opleidingen en de stagiaires specifieke afspraken gemaakt voor een veilige en interessante stageplek. De stagiaires werden zowel ingezet aan de Molukkenstraat als in de nevenlocaties.
Studiejaar 2020-2021
De stagiaires in het studiejaar 2020-2021 kwamen van de volgende opleidingen:
- Social Work, HBO, Hanzehogeschool,
in het 1e en 2e studiejaar verrichten studenten 100 uur vrijwilligerswerk in het
Odensehuis;
- Innovatiegroep Gezondheid, Hanzehogeschool;
- Sociaal-agogisch werk, MBO, ROC Friese Poort;
- Agogisch werk, ROC Menso Alting;
- Sociaal-agogisch werk, ROC Noorderpoort;
- Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, ROC Noorderpoort;
- Academie Minerva, Hanzehogeschool.
Twee onderzoeksstages:
- eindexamenstudent van het ROC Noorderpoort met een onderzoek naar de gezondheid van de mensen met dementie in het Odensehuis;
- student van de opleiding Leisuremanagement, NHL Stenden Hogeschool, met een
scriptieonderzoek naar de vraag of en hoe vrijetijdskunde een bijdrage kan leveren aan de concretisering van de ondersteuning die het Odensehuis wil bieden.
Alle studenten hebben hun stage met goed gevolg afgerond. Drie studenten zullen hun
stage in studiejaar 2021-2022 voortzetten.
Studiejaar 2021-2022
De stagiaires in het studiejaar 2021-2022 kwamen van de volgende opleidingen:
- Social Work, HBO, Hanzehogeschool, 100 uur vrijwilligers werk;
- Sociaal-agogisch werk, MBO, ROC Friese Poort;
- Sociaal-agogisch werk, ROC Noorderpoort;
- Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen, ROC Noorderpoort;
- Academie Minerva, Hanzehogeschool;
- Alfa-college.
2.4 Participatiebanen
Het Odensehuis heeft sinds 1 januari 2019 ruimte voor 2 participatiebanen. Samen met
WerkPro wordt verkend of en wanneer weer geschikte kandidaten begeleid kunnen
worden. Voor deze doelgroep worden dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de
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vrijwilligers. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het nakomen van afspraken
over aanwezigheid.
2.5 Overlegmomenten
Met de vrijwilligers en stagiaires vond regelmatig overleg plaats om het beleid af te
stemmen alsmede om actuele zaken met elkaar door te nemen en nieuwe activiteiten te
ontwikkelen. Het hanteren van het coronabeleid en de gevolgen daarvan had in de afgelopen periode steeds hoge prioriteit.
In november was het ook mogelijk om weer een keer bij elkaar te komen. Voor het teamgevoel van de vrijwilligers was het van belang om elkaar af en toe ook eens samen te
ontmoeten.
In het Odensehuis wordt regelmatig overlegd met mensen met dementie en hun naasten.
De deelnemers kunnen daarbij aangeven welke activiteiten zij waarderen en wat zij
graag zouden veranderen. In 2021 werden deze overleggen opgeschort in verband met
de coronamaatregelen. De informatie-uitwisseling vond nu plaats tijdens de koffie en
lunches alsook één op één met de coördinator en vrijwilligers.
2.6 Bestuur Odensehuis
Het bestuur van het Odensehuis is in 2021 8 keer bijeen geweest. Een belangrijke activiteit was de uitwerking van de toekomstvisie. Hierin wordt ingespeeld op de toename
van het aantal mensen met dementie en de groeiende belangstelling voor het Odensehuis. In de visie is nog eens expliciet benoemd dat het Odensehuis een vrijwilligersorganisatie is met een (of meer) betaalde coördinator(en). Het bestuur wil graag zoveel mensen met dementie en hun naaste een veilige plek bieden, zowel voor nu als in de toekomst. Welke consequenties toenemende bezoekersaantallen hebben voor de locaties,
de vrijwilligers, de coördinatie en het bestuur is eveneens in deze toekomstvisie uitgewerkt. De toekomstvisie is voor iedereen in te zien op de website van het Odensehuis:
www.odensehuisgroningen.nl .

3. Activiteiten
Samen met de bezoekers en vrijwilligers werd in 2021 een afwisselend programma van
activiteiten samengesteld. Diverse activiteiten waren mogelijk doordat sponsoren een
financiële bijdrage leverden. Meerdere activiteiten waar het Odensehuis bekend om is,
konden echter vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Desondanks bleven er gelukkig genoeg activiteiten over voor een gevarieerd programma.
Een greep uit de activiteiten van 2021:


Buitenactiviteit
Dagelijks werd er gewandeld. In het eerste halfjaar werd regelmatig gewandeld
tussen de locaties Molukkenstraat en Gorechtkade. Ook bij de locatie Sinnige Stee
zijn er voldoende mogelijkheden om te wandelen.
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Doordat veilig vervoer naar de bosbouwplek niet mogelijk was, werd deze activiteit tijdelijk gestopt. Wel is er geschoffeld in het tuintje aan de overkant van de
straat. Bosjes bloemen uit de tuin sierden regelmatig de tafels.


Knutselen
Onder begeleiding van stagiaires zijn mooie kunstwerken gemaakt.



Schilderen
Het schilderen kon gelukkig gewoon doorgang vinden.



Gedachtenkamer en ondersteuningsgroepen
De gedachtenkamer werd tijdelijk opgeschort i.v.m. de coronamaatregelen.
De ondersteuningsgroepen hebben wel een aantal malen plaatsgevonden. Hiervoor werd de buitenlucht gekozen.



Museumbezoek
In de eerste helft van 2021 konden de zeer geliefde museumbezoeken helaas nog
geen doorgang vinden. In de tweede helft waren weer 2 bezoeken aan het Groninger museum mogelijk.



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



Bewegen
Onder leiding van een bewegingsagoog werd aandacht besteed aan beweging,
evenwicht en balans. De agoog vond het in verband met corona niet verantwoord
om deze activiteit door te laten gaan. Gelukkig werd er een alternatief gevonden:
omdat in de locaties grote beeldschermen aanwezig zijn, werd er nu enthousiast
meegedaan met het TV programma Nederland Beweegt.



Klankschalen
Bij deze activiteit werd rust en ontspanning gezocht bij het geluid van klankschalen onder leiding van een klankschalenspecialist. Deze activiteit kon gelukkig gewoon doorgaan en werd goed bezocht.



Gezelschapsspelen
Regelmatig vlogen de stukken door de sjoelbakken en werd jeu de boules gespeeld met zachte ballen (Boccia).



Wondertelefoon.
De wondertelefoon werd regelmatig gebruikt, vooral door mensen die het
Odensehuis niet konden bezoeken.
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Beleef-TV
De Beleef-TV is niet meer weg te denken uit het aanbod van het Odensehuis. Regelmatig werden nog nieuwe mogelijkheden verkend. De leverancier kwam ook
graag langs om vrijwilligers en stagiaires verder wegwijs te maken in de mogelijkheden van dit apparaat.

4. Samenwerkingspartners
4.1 Samenwerkingspartners
De coördinator van het Odensehuis onderhoudt de contacten met samenwerkingspartners en de voor de uitvoering van het beleid relevante organisaties zoals de WIJ-teams.
De WIJ-teams kwamen tijdens hun WIJ-reizen ongeveer eens in de 6 weken langs. De
insteek was voornamelijk kennismaken en de mogelijkheden van het Odensehuis bespreken. Verwijzingen of andere vormen van samenwerking waren nog niet aan de orde.
Met de casemanagers dementie van de verschillende organisaties was er regelmatig
overleg, zoveel mogelijk telefonisch maar soms kwam de casemanager langs. De contacten waren altijd gerelateerd aan een bezoeker van het Odensehuis. Dit gold ook voor het
overleg met de huisarts van de bezoekers.
De coördinator participeerde in een (online) intervisie-groep waaraan ook Team 290,
TSN Thuiszorg en Buurtzorg deelnamen. De intensieve sessies met collega’s van de andere organisaties werden als zeer inspirerend ervaren.
4.2 Overleg met gemeente en GON
Tijdens het overleg met de gemeente Groningen en het Gebiedsondersteunend Netwerk
(GON) werd voornamelijk gesproken over de financiering van het Odensehuis. Eind
maart liet de gemeente weten dat zij samen met het GON tot de afspraak waren gekomen
dat het vastgestelde GON-deel voor de financiering van het Odensehuis in 2021 bij het
gemeentelijke deel werd gevoegd en via de gemeente zal worden uitbetaald. Dit betekende voor het Odensehuis dat de gemeente het loket werd voor de indiening van het
subsidieverzoek, de uitbetaling van de subsidie en de verantwoording vanuit het
Odensehuis.
In november liet de gemeente weten dat de gemeenteraad akkoord ging met het voorstel
van de wethouder ten aanzien van een structurele financiering van het Odensehuis. Dit
was voor het Odensehuis een enorme erkenning van alle inspanningen die de afgelopen
jaren zijn geleverd voor de mensen met dementie in Groningen en vormde een sterke
stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.
4.3 Verkennende besprekingen over tweede Odensehuis in Groningen-Zuid
Met onder meer het GON en een aantal enthousiaste buurtbewoners waren er in het
voorjaar van 2021 enkele overleggen waarin de mogelijkheden voor een tweede
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Odensehuis in Groningen-Zuid werden verkend. Al in een vroeg stadium bleken de financiële consequenties echter omvangrijk en stonden verder overleg in de weg. Dit was
aanleiding voor het GON om eerst intern te overleggen.
De enthousiaste buurtbewoners hebben het Odensehuis wel in contact gebracht met de
Sinnige Stee, waar we nu tijdelijk 2 dagen per week terecht kunnen.
4.4 RUG
In de samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft het Odensehuis met
2 deelnemers mee gedaan aan het CogFlex-onderzoek: langer mentaal fit blijven door
een taal te leren, in dit geval Engels. Helaas waren de twee enthousiaste deelnemers gedwongen af te haken omdat hun situatie verslechterde.
Het Odensehuis nam ook deel aan het ‘Onderzoek naar wonen in een zorginstelling’ van
de onderzoekers Louise Meyering en Jodi Sturge. Dit onderzoek was gericht op de vraag
hoe mensen die in de toekomst worden opgenomen in een zorginstelling, kunnen worden betrokken in de besluitvorming hierover. Voor de deelname aan het onderzoek ontving het Odensehuis een geldbedrag voor de aanschaf van een duofiets.
4.5 Platform Odensehuizen
Odensehuis Groningen participeerde in het landelijk platform Odensehuizen. Het aantal
Odensehuizen in Nederland neemt snel toe. De coördinator van Odensehuis Groningen
werd regelmatig gevraagd om haar kennis en ervaringen te delen met Odensehuizen in
oprichting. Vanuit het platform werd het initiatief genomen om nieuwe Odensehuizen te
ondersteunen bij de oprichting (adoptieprogramma).
4.6 PR
OOG TV besteedde aandacht aan het in gebruik nemen van de ruimte aan de Gorechtkade.
Omdat we door de coronamaatregelen waren beperkt in de ruimte, was het niet mogelijk
om nieuwe bezoekers te werven. De in gang gezette PR-campagne werd daarom on hold
gezet. We wachtten het moment af waarop we weer meer mensen zouden kunnen ontvangen.
Nieuwe bezoekers meldden zich wel aan door mond-op-mondreclame. Vooral door de
nevenlocatie in het zuiden van de stad wisten nieuwe bezoekers het Odensehuis te vinden. Al vóór de start van de activiteiten in de Sinnige Stee dienden zich 9 belangstellenden aan.
4.7 Materialen
De coronarichtlijnen vereisten aanschaf van materialen waarmee de hygiëne gewaarborgd kon worden, zoals:
- mondkapjes
- handschoenen
- handalcohol
- desinfectans
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-

keukenrollen
schoonmaakmiddelen

Bovendien werden er materialen aangeschaft om ook op de dependances een volwaardig pakket aan activiteiten te kunnen bieden en om de ruimte een gezellig karakter te
geven.
4.8 Project Vergeten Talent
In januari 2020 begon het project Vergeten Talent in de stad Groningen. Marjolein
Hoolsema (coördinator Odensehuis) en Jolanda Bonekamp bezochten in totaal 18 mensen met dementie en spraken met hen over activiteiten – heel gevarieerd en met de nadruk op dichtbij. Vanwege de coronapandemie en -maatregelen lukte het begeleiden
naar vrijwilligerswerk niet goed. Wel werd er gewandeld, muziek gemaakt, zwerfvuil
verzameld, koffie gedronken, gezongen, spelletjes gedaan, hondjes uitgelaten, katten geknuffeld, buren gesproken en nog veel meer.
Tijdens de bezoeken aan huis werden interesses en mogelijkheden verkend. Waar mogelijk werden de deelnemers begeleid naar kerk, buurtgebouw, park of andere plek. Tijdens de wandelingen of thuis lag de nadruk op wat de deelnemer nog wel kon en waar
hij of zij nog wel plezier aan beleefde. Voor naasten werd informatie, een luisterend oor
en ondersteuning op maat geboden.
Het project werd eind 2021 afgerond. In 2021 deden 7 nieuwe deelnemers een beroep
op het project Vergeten Talent. Voor een aantal deelnemers was Vergeten Talent een
opstap naar het Odensehuis, soms werden de bezoeken aan de individuele mensen gecontinueerd.
De financiële rapportage is opgenomen in hoofdstuk 5. Als eindverslag is een handzaam
boekje uitgebracht.
Het doel van Vergeten Talent is
het onderzoeken en benutten
van talenten van mensen met
dementie in Groningen

250 visitekaartjes
100 flyers
1 informatiebijeenkomst (afgelast)
2 presentaties (Buurtzorg, Humanitas)
vergetentalent@gmail.com

20 mensen met dementie
doen een paar weken tot een
jaar mee met Vergeten Talent.
De aanmelding loopt via
het Odensehuis, Buurtzorg,
Team 290 en viavi

Wandelen, fietsen, praten, koffiedrinken, herinneringen ophalen, burencontact, poezen en hondjes, kaarsjes opsteken in de kerk, zitten op een bankje
in de zon.

Na Vergeten Talent volgt opname
verpleeghuis, bezoeken aan het
Odensehuis, bezoeken aan de reguliere dagbesteding, een maatje Humanitas en werken op een zorgboerderij.

Marjolein Hoolsema
en
Jolanda Bonekamp

4.9 Verkenning: Odensehuis voor mensen met een niet westerse achtergrond
Mensen met dementie die een niet-westerse achtergrond hebben, komen vooralsnog
zelden naar het Odensehuis. Eind 2021 werd het Odensehuis gevonden door 2 mensen
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met dementie en een niet-westerse achtergrond: een mevrouw van de Antillen en een
mevrouw uit Papoea-Nieuw-Guinea. Het is interessant om na te gaan waarom zo weinig
mensen met een niet-westerse achtergrond naar het Odensehuis komen. Hebben zij andere opvang of voldoet de ondersteuning van het Odensehuis niet? Of is er een andere
reden? In het Odensehuis komen wel vrijwilligers en stagiaires met een niet-westerse
achtergrond. Samen met hen zal dit vraagstuk de komende tijd nader worden verkend.

5. Financiën
5.1 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 innovatiesubsidie van de gemeente maakt in 2021 circa 92% 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!
5.2 Exploitatie 2021
Exploitatieoverzicht 2021
Baten

2022
2021
Begroting Realisatie

2021
Begroting

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

€ 155.000
€
€
€
1.000
€
€
€ 10.000
€ 166.000

€ 117.626
€
9.000
€
€
2.305
€
€
€
8.623
€ 137.554

€ 136.000
€
9.000
€
€
2.000
€
€
€ 10.000
€ 157.000

€
€
€
€
€
€
€
€

Lasten
Personele kosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Vrijwilligerskosten
Activiteiten
Totaal lasten

€ 88.500
€ 43.100
€ 12.500
€
2.800
€ 18.800
€ 165.700

€ 78.763
€ 33.469
€ 10.699
€
3.260
€
9.451
€ 135.642

€ 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

€

300

€

€

€
€

-300
-300

Resultaat exploitatie

€

-

1.912
-263
32
-231

€
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1.682

€

2020
Begroting

2020
Realisatie

18.374
-305
1.377
19.446

€ 135.000

€

124.184

€
€
2.000
€
€
€
9.500
€ 146.500

€
€
€
€
€
€

4.294
9.116
137.594

€
€
€
€
€
€

6.437
4.831
1.651
-510
8.699
21.108

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

€
€
€
€
€
€

75.310
35.558
11.761
2.006
10.790
135.425

€

1.662

€

€

2.169

-250 €
0 €
-250

-9
32
23

250

-

2021
Verschil

€

1.682

250
-250
0
-250

€

-

-259
4384
4125
€

6.294

5.3 Toelichting op het exploitatieoverzicht
5.3.1 Baten:
De baten zijn in totaal € 19.446 lager dan begroot.
Subsidies.
De gemeente Groningen heeft voor 2021 een subsidie verstrekt van € 145.000.
Daarvan resteert € 18.374 en zal desgevraagd worden teruggestort.
De giften en donaties waren € 305 hoger dan begroot.
Stichting CHOG
€ 25,00
Collecte Baptisten gemeente
€ 30,00
Overige donaties en giften
€ 2.250,00
Totaal giften en donaties
€ 2.305,00
De eigen bijdragen van deelnemers waren € 1.377 lager dan begroot. Vanwege Coronamaatregelen is er sprake van een beperkt maximum aantal deelnemers per dag.
In 2021 waren er geen overige inkomsten.
Verzilvering van indicaties heeft niet plaatsgevonden in 2021. 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 2021 zijn er geen inkomsten uit een PGB.
5.3.2 Lasten
De lasten zijn in totaal € 21.108 lager dan begroot.
De personele kosten zijn € 6.437 lager dan begroot.
De loonkosten waren iets hoger dan begroot i.v.m. CAO-aanpassing.
De kosten van ingehuurd personeel (o.a. waarneming en vervanging coördinator,
werkzaamheden i.v.m. digitale communicatie en PR ) waren € 11.621 lager dan geraamd. Dit komt doordat er i.v.m. Corona minder uren zijn ingezet, de vervanging deels
door vrijwilligers is uitgevoerd, de kosten voor PR en communicatie veel lager waren
dan begroot en minder uren dan geraamd voor coördinatie in de nevenruimte zijn ingezet.
Er is een dotatie aan een personeels-risico voorziening opgenomen, op basis van normering op peildatum 01-01-2022.
De coördinator heeft in 2020 en 2021 de opleiding voor WZD-functionaris gevolgd.
Deze opleiding is in febr. 2021 afgerond. Dit is een investering in de professionaliteit
van de coördinator en daarmee een kwaliteitsimpuls voor het Odensehuis. De kosten
zijn geheel ten laste gebracht van 2020.
De huisvestingskosten zijn € 4.831 lager dan begroot.
De uitgaven voor huur- en servicekosten gebruik nevenruimte waren € 4.800 lager dan
geraamd. Begroot was het gebruik van twee dagen per week het hele jaar. De realisatie
was in acht maanden. De kosten Gorechtkade (maart tm juni) waren lager dan begroot.
De overige algemene kosten waren € 1.651 lager dan begroot.
De vrijwilligerskosten waren door trainingen en aanschaf vakliteratuur hoger dan begroot.
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De kosten voor activiteiten zijn € 8.699 lager dan begroot. Dit komt doordat i.v.m. Corona veel geplande activiteiten uitgevallen zijn. Het betreft met name gedachtenkamer
en museumbezoek.
Het saldo bijzondere baten en lasten is negatief € € 231.
Het resultaat van de exploitatie 2021 is € 1.682 positief. Resultaatbestemming: toevoegen aan Eigen Vermogen.
5.4 Balans 31-12-2021
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5.5 Toelichting op de balans
Activa
Alle toegezegde subsidies zijn in het boekjaar 2021 ontvangen.
De vooruitbetaalde kosten betreft nota's die in 2021 betaald zijn, maar betrekking hebben op 2022.
De liquide middelen zijn ruim voldoende om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen.
Passiva
Het eigen vermogen is € 49.555. Dit bestaat uit een kapitaalsdeel van € 17.569 en een
noodzakelijke buffer voor:
– personeelsrisico's: (niet door verzekeringen gedekte kosten, eigen risico, juridische
kosten, additionele vervangingskosten + wettelijke transitievergoeding) € 22.568.
– vervanging inventaris: noodzakelijke vervanging van de niet geactiveerde inrichting en inventaris: genormeerd: € 9.418
De stichting is met een solvabiliteitsratio van 115,4 uitstekend in staat om op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Er is voldoende “vet op de ribben”
5.6 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 jaarverslagen en de jaarrekeningen 2020 en 2021 van het Odensehuis.
Het maakt geen deel uit van de exploitatie van het Odensehuis.
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Saldo eindbalans 2020
Uitgaven 2021
Saldo eindbalans 2021

€ 14.030,00
€ 10.485,00
€ 3.545,00

5.7 Continuïteit
De exploitatie van 2021 was, zowel in de begroting als de realisatie, sluitend. Met name
door de forse innovatiesubsidie van de gemeente Groningen was er sprake van een financieel solide jaar. Ruim € 18.000 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 (30% van de begrote uitgaven in 2022).
De gemeente Groningen heeft het Odensehuis als Algemene Voorziening aangemerkt.
In 2021 is regelmatig overleg geweest met de Gemeente Groningen om te komen tot
een structurele financiering, om de continuïteit van het Odensehuis te garanderen. In
de meerjarenbegroting van de gemeente is structureel een bijdrage aan Odensehuis
opgenomen. De gemeente Groningen kent een subsidie toe die deels uit innovatiemiddelen WMO en deels uit middelen van het Gebieds Ondersteunend Netwerk (GON)
worden verstrekt. Hiermee is de reguliere jaarlijkse exploitatie van het Odensehuis
vrijwel geheel gedekt.
Onze inzet is en blijft 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
de vestiging aan de Molukkenstraat zijn grenzen heeft bereikt. In 2021 is een tijdelijke
nevenruimte in gebruik genomen. Dit wordt ook in 2022 voortgezet.
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6. Samenstelling bestuur en adviesraad
6.1 Bestuur en adviesraad
Het bestuur van Odensehuis Groningen bestond eind december 2021 uit de volgende
personen.
Els van der Veen, voorzitter a.i.
Jan Schlaman, penningmeester
Ida Voorthuis, secretaris
Rineke Klijnsma
Gaaike Euwema
Gerbrand Izaks
Corien Gosker
Roelf Schoenmaker, adviseur
Bert Galjaard neemt als adviseur namens de participanten deel aan de vergaderingen

6.2 Coördinator Odensehuis Groningen
Marjolein Hoolsema
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