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Summary 

By addressing the trend towards more demand-oriented, service-oriented care aimed at the 
empowered individual, a connection is made between leisure activities and care for people 
with dementia and their loved ones. That is the focus of this research commissioned by the 
Odensehuis in Groningen. The Odensehuis Groningen is an accessible walk-in house where 
people with memory problems/dementia, their loved ones, volunteers and interns come 
together. The organization focuses daily on offering a number of services, but also has a good 
relationship with healthcare. It is a present provision in healthcare.

The aim of this research is to better identify demand-oriented, service-oriented support with 
a view to tilting supply to demand. So the Odensehuis, and also the municipality, get a better 
picture of the active factors. The question to be examined is: 

‘How can leisure science contribute to the implementation of the support the Odensehuis 
wants to offer?’ 

The report is a qualitative study and divided into both desk and field research. Dementia and 
the experience economy are central to desk research. Based on this philosophy, a choice has 
been made to work with the Pyramid of Maslow, the Customer Experience Journey and the 
Value Proposition Canvas. In particular, the customer experience trip has been used for the 
construction of the twelve interviews. These interviews provide input for the above models. 
The interviews are processed according to the coding process, these tables are further in the 
annexes. Most striking lines are described in the results.

The most important results of this research are, among other things, the experience of the 
Odensehuis, in which preservation of your own control and subjective safety is of great 
importance for visitors. In addition, the position of the Odensehuis with regard to the leisure 
clubs and the regular day activities centers is exactly in between. It is for people who need the 
attention and interest but not the care of a regular day care. This makes the Odensehuis more of 
a leisure activity instead of a day care, but with a professional point of view.

The conclusion is therefore that this research has shown through the Pyramid of Maslow, the 
customer experience journey and the value proposition canvas, theories from leisure science, 
that the sector can contribute to the implementation of the support of the Odensehuis. By 
seeing the Odensehuis as part of the experience economy, where the experience of a service 
or product is central, it can be said that it is precisely this experience that is so important. The 
service adapts to the population of that moment, but the experience remains the same: freedom, 
equality, feeling at home, familial atmosphere. The active factors that have emerged are: 

• Preservation of your own control 

• The social aspect 

• Subjective safety 

• Financial freedom

Lastly, this research went very well because there is a lot of interest from both the field and from 
the program. Possible follow-up research could be by mapping the possibilities of whether a 
large healthcare provider, in this case Lentis, and an Odensehuis could get closer together. With 
in mind the standards and values of the Odensehuis.

Samenvatting

Door in te gaan op de trend naar meer vraaggerichte, dienstverlenende zorg gericht op het 
mondige individu, wordt er een verbinding gemaakt tussen vrijetijdsbesteding en zorg  voor 
mensen met dementie en hun naasten. Dat is de focus van dit onderzoek in opdracht van 
het Odensehuis te Groningen. Het Odensehuis Groningen is een laagdrempelig inloophuis 
waar mensen met geheugenproblemen/dementie, hun naasten, vrijwilligers en stagiaires 
samenkomen.  De organisatie richt dagelijks op het aanbieden van een aantal diensten, maar 
heeft ook een goede relatie met de zorg. Het is een voorliggende voorziening in de zorg.

Het doel van dit onderzoek is om de vraaggerichte, dienstverlenende steun beter in beeld te 
brengen met het oog op de kanteling van aanbod naar vraag.  Zodat het Odensehuis, en ook de 
gemeente een beter beeld krijgen van de werkzame factoren. De te onderzoeken vraag is dan: 

‘Hoe kan de vrijetijdskunde een bijdrage leveren in de concretisering van de ondersteuning 
die het Odensehuis wil bieden?’ 

Het rapport is een kwalitatief onderzoek en opgedeeld in zowel desk- als veldonderzoek. Voor 
het deskonderzoek staat dementie en de beleveniseconomie centraal. Vanuit die gedachtegang 
is er een keuze gemaakt om te werken met de piramide van Maslow, de Klantbelevingsreis en 
het Waardepropositie Canvas. Vooral de klantbelevingsreis is gebruikt voor de opbouw van de 
twaalf interviews. Deze interviews geven input voor bovenstaande modellen. De interviews zijn 
verwerkt aan de hand van het coderingsproces, deze tabellen staan verder in de bijlagen. De 
meeste opvallende lijnen staan in de resultaten beschreven. 

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek is o.a. de beleving van het Odensehuis, daarbij is 
behoud van eigen regie en subjectieve veiligheid voor de bezoekers van groot belang. Daarnaast 
is de positie van het Odensehuis ten aanzien van de vrijetijdsverenigingen en de reguliere 
dagactiviteitencentra precies er tussenin. Het is voor mensen die wel de aandacht en interesse 
nodig hebben maar niet de zorg van een reguliere dagopvang. Daarmee wordt het Odensehuis 
wel meer een vrijetijdsbesteding in plaats van een dagopvang, maar wel met een professioneel 
oog.

De conclusie is daarom dat dit onderzoek door middel van de piramide van Maslow, de 
klantbelevingsreis en het waardepropositie canvas, theorieën vanuit de vrijetijdskunde, heeft 
laten zien dat de sector een bijdrage kan leveren aan de concretisering van de ondersteuning 
van het Odensehuis. Door het Odensehuis als onderdeel van de beleveniseconomie te zien, waar 
de beleving van een dienst of product centraal staat, kan er gesteld worden dat juist die beleving 
zo belangrijk is. De dienst past zich aan de populatie van dat moment aan, maar de beleving blijft 
hetzelfde: vrijheid, gelijkwaardigheid, gevoel van thuis, familiaire sfeer. De werkzame factoren 
die daarbij naar voren zijn gekomen zijn: 

• Het behoud van eigen regie

• Het sociale aspect 

• De subjectieve veiligheid

• Financiële vrijheid

Als laatst is dit onderzoek heel voorspoedig verlopen omdat er veel interesse is vanuit zowel 
het vakgebied als vanuit de opleiding. Eventueel vervolgonderzoek zou kunnen zijn door 
de mogelijkheden in kaart te brengen of een grote zorgaanbieder, in dit geval Lentis, en een 
Odensehuis dichter bij elkaar zouden kunnen komen. Wél met de normen en waarden van het 
Odensehuis.
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Het Odensehuis probeert in te spelen op een aantal ontwikkelingen, dit wordt kort benoemd en 
verder uitgelegd in paragraaf 2.1 en 2.2.3.1. De ontwikkelingen zijn: 

• Het aantal mensen met dementie zal explosief stijgen, er komt dus steeds meer 
druk op de reguliere zorg. 

• Leefstijl is een bewezen factor die het proces van dementie (enigszins) kan 
vertragen 

• Het huidige aanbod binnen dagactiviteitencentra sluit onvoldoende aan bij de 
wensen en behoeften van de mensen met dementie.

Met deze ontwikkelingen, ook wel kanteling van aanbod naar vraag, is het van belang om 
belevingsgerichte activiteiten te ontwikkelen, zonder vast programma maar met de juiste dosis 
structuur, om deze vraaggerichte, dienstverlenende steun beter in kaart te brengen. Dit sluit 
tevens aan bij een nieuwe manier van zorg verlenen, de belevingsgerichte zorg. Hier ligt de focus 
op de wensen en mogelijkheden die iemand nog wel heeft, in plaats van op de beperkingen. 

Zo kan het verschil met de reguliere zorg aangetoond worden. Ook de gemeente Groningen, de 
belangrijkste financier van het Odensehuis, vraagt het Odensehuis om deze ‘werkzame factoren’ 
in kaart te brengen. Dit onderzoek kan daaraan een bijdrage leveren. 

1.2 Relevantie

Door in te gaan op de trend naar meer vraaggerichte, dienstverlenende zorg gericht op 
het mondige individu, wordt er een verbinding gemaakt tussen vrijetijdsbesteding en zorg  
voor mensen met dementie en hun naasten. De focus van het Odensehuis verschuift dan 
van zorggerichte dagvoorziening naar een vrijetijdsbesteding voor mensen met dementie, 
mantelzorgers en vrijwilligers, waardoor opvang en ondersteuning van mensen met dementie 
mogelijk wordt gemaakt.  

De Leisure opleiding heeft op dit moment nog geen link gelegd met de zorg. Maar met het oog op 
de vergrijzing en het feit dat een gezonde levensstijl, waaronder ook een zinvolle dagbesteding 
behoort, een goede gezondheid bevordert en het proces van dementie vertraagt ofwel 
voorkomt, kan de verbinding met de zorgsector een vernieuwende aanvulling zijn binnen de 
opleiding. Daarnaast focust Leisure management zich op de beleveniseconomie, waar het draait 
om de essentie van een met het product of dienst geassocieerde beleving. Dit begrip vertaalt 
zich in steeds meer lagen van de maatschappij en niet meer alleen binnen de sport- event- of 
cultuursector. In tijden van de Corona pandemie is juist dit werkveld groots getroffen en is er 
veel  vrijetijdsbesteding weggevallen. Een link leggen tussen Leisure en zorg is mede daarom 
voor het vakgebied relevant. 

1.3 Doelstelling

Het doel is om de vraaggerichte, dienstverlenende steun beter in beeld te brengen met het oog 
op de kanteling van aanbod naar vraag.  Zodat het Odensehuis, en ook de gemeente een beter 
beeld krijgen van de werkzame factoren. Het aantal mensen met dementie stijgt de komende 
jaren enorm. De opvang van deze grote kwetsbare doelgroep redden we niet met geïndiceerde 
zorgvormen, maar moet de samenleving gezamenlijk vormgeven. Leisure & Eventsmanagement 
kan daarin een cruciale rol spelen. Centraal staat daarbij staat de beleving van de mens, wat 
heeft hij of zij nodig en wat kan hij of zij nog en hoe kunnen we de activiteiten en de opvang om 
deze persoon heen bouwen.  

1. Inleiding

“Hij heeft vrolijke ogen en een open blik. Theo zit in de middagzon in de huiskamer van het Odensehuis. 
“Schuif maar aan hoor!”, nodigt deze rasechte Stadjer gastvrij uit. “Ik heb 20 jaar gezongen in dit 
koor”, wijst hij op de krant die voor hem ligt. Een speciale editie over het korenfestival: “Shantykoor 
Oosterstörm, daar was ik tot vorig jaar tenor. Muziek is heel goed voor je geest.” Maar het tempo lag op 
een gegeven moment te hoog, het was moeilijk vol te houden. Zingt hij af en toe nog wel? “Nou, ik moet 
eerlijk zeggen… het laatste half jaar eigenlijk niet. Ik neig wel naar neuriën en zo, maar echt zingen, nee, 
dat doe ik niet meer. Dat mis ik heel erg.” 

Theo heeft dementie, een combinatie van symptomen waarbij de hersenen informatie niet 
meer zo goed kunnen verwerken. Zingen zoals Theo dit jaren heeft gedaan, gaat dan niet meer, 
maar hoe fijn zou het zijn om in samenwerking met Theo ervoor te kunnen zorgen dat hij zijn 
hobby, wellicht in een andere vorm, toch nog zou kunnen uitvoeren.  Gedachten van de mens 
zijn een groot goed, als dat zoekraakt, is het van belang om de juiste bouwstenen te leggen voor 
de persoon zodat hij of zij zo lang mogelijk, zo dicht mogelijk bij zichzelf blijft. Theo is een graag 
geziene gast binnen het Odensehuis.

1.1 Aanleiding 

Om wat achtergrondinformatie over het initiatief van dit onderzoek  te geven is het van belang 
een korte introductie te geven vanuit het perspectief van de onderzoekster. 

‘Tijdens het volgen van een humanitaire minor is er stage gelopen bij het Odensehuis. Zo heb ik een 
persoonlijke band verkregen met de organisatie met het gevolg dat ik het belangrijk vind dat mensen 
een goede opvang kunnen vinden, zowel mensen met dementie als hun naasten. Hiermee bedoel ik niet 
alleen de fysieke verzorging, maar ook het welzijn van de mensen. Ik geef mensen graag het gevoel dat 
ze nog mee mogen doen. Dit past ook  binnen het concept van ‘inclusieve samenleving’.

Daarnaast stelt de opleiding dat Leisure gaat om het creëren van betekenisvolle belevenissen. Dit hoeft 
zich niet te beperken tot de event-, of sportbranche, maar kan mijn inziens ook iets binnen de zorg 
betekenen. 

Tenslotte heb ik een achtergrond in de horeca, dit heeft mij geleerd om service-gericht en 
dienstverlenend te zijn. Dit zou van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de vraaggerichte, 
dienstverlenende steun die het Odensehuis wil bieden.‘ 

Volgens de gids Odensehuis Groningen (2019) is een Odensehuis een laagdrempelige 
voorziening waar mensen met geheugenproblemen/dementie, hun naasten, vrijwilligers en 
stagiaires samenkomen. Er is geen indicatie nodig en er hoeven geen formulieren of zorgplannen 
ingevuld te worden. Deze mensen vinden hier een vorm van dagbesteding en ook hun naasten 
kunnen hier terecht voor vragen en om in contact te komen met lotgenoten. Het biedt een 
omgeving waar ieder zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen. Belangrijke 
kernwaarden hiervoor zijn het leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden in een 
veilige omgeving met behoud van eigen regie (Gids Odensehuis Groningen, 2019). 

De organisatie richt zich dagelijks op het aanbieden van een aantal diensten, gericht op de 
bezoekers. Zoals, schilderen, wandelen of muziekmiddagen. Ze bieden structuur voor de 
mensen met dementie, maar geven ook ruimte voor eigen invulling. Daarnaast is het zoekende 
naar de juiste positie binnen het zorg- en welzijnsveld. Het Odensehuis is een voorliggende 
voorziening in de zorg, maar heeft wel een goede relatie met de zorg. Van groot belang is daarbij 
de samenwerking met thuiszorg, casemanagement dementie, UMCG en huisartsenpraktijken. 
Op deze manier biedt het Odensehuis de bezoekers, mocht dit nodig en gewenst zijn, een 
laagdrempelige toegang tot intensievere zorg.  
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2. Literatuuronderzoek 

Dit hoofdstuk is de theoretische verdieping die te gronde ligt aan het praktijkonderzoek. 

2.1 Dementie

De definitie van dementie is, volgens Alzheimer Nederland (2019), een combinatie van 
symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een 
verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte 
van Alzheimer.  

De verloop van de ziekte kent drie fases:

• Vroege fase: In deze ziet men kleine veranderingen in gedrag of capaciteiten van 
de persoon, zoals het vergeten van recente gebeurtenissen of de draad van een 
verhaal verliezen. 

• Midden fase: De veranderingen worden steeds duidelijker en de persoon heeft 
steeds meer hulp nodig bij de dagelijkse bezigheden zoals eten, wassen of 
aankleden. Daarnaast is de persoon sneller boos, verward en is het slaapritme 
verstoord. 

• Laatste fase: Geleidelijk aan wordt de persoon volledig afhankelijk. Het 
geheugenverlies is groot en de persoon kan bekende voorwerpen of mensen niet 
meer herkennen. Daarnaast kan de persoon spraak verliezen of veel afvallen. 
 
         (Alzheimer Nederland, 2019)   

In de inleiding is kort ingegaan op de ontwikkelingen waar het Odensehuis op in wil spelen. 
De eerste twee ontwikkelingen hebben betrekking op dementie. De eerste is dat één op de 
vijf mensen de diagnose dementie krijgt. Daarnaast krijgt iederéén er vroeg of laat mee te 
maken, zelf of in de directe omgeving. Op dit moment hebben ruim 280.000 mensen dementie 
in Nederland, maar dit aantal zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen 
naar meer dan een half miljoen mensen in 2040. Ongeveer 74% van de mensen met dementie 
woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving, de zogenaamde 
mantelzorgers. Ruim de helft van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast, 
een van de belangrijkste redenen voor opname in een verpleeg- of verzorghuis is dan ook dat 
de mantelzorger de ondersteuning van iemand met dementie niet meer aankan. Dementie 
is inmiddels de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland en volksziekte nummer één 
(Alzheimer Nederland, 2019). 

De tweede ontwikkeling is dat dementie een progressieve hersenziekte is. Er is geen remedie 
voor dementie en er is ook nog niet bekend waarom de één wel dementie krijgt, en de ander 
niet. Van der Meer (2019) stelt dat leefstijl de enige factor is, waarvan zeker is dat het van 
invloed is. Beweging en gezonde voeding dragen bij aan zelfredzaamheid en een prettiger leven 
met dementie. Een goede leefstijl, ook wel ‘healthy ageing’, beschermt tegen het krijgen van 
dementie en kan het proces ook (enigszins) vertragen. Leefstijl  kent drie componenten (van der 
Meer, 2019): 

• Biologische vaardigheden, gezond eten, drinken en bewegen

• Psychische vaardigheden, uitdagen en trainen van de hersenen zolang het kan

• Sociale vaardigheden, onderdeel zijn van de samenleving 

1.4 Probleemstelling  

De reguliere zorg kan het stijgende aantal mensen met dementie niet opvangen met de huidige 
geïndiceerde zorgvormen. Het Odensehuis wil door middel van een belevingsgericht aanbod 
in vrijetijdsbesteding mensen met dementie laagdrempelig opvangen en tegelijkertijd de 
mogelijkheden van datgene wat nog wél kan ondersteunen. 

De te onderzoeken vraag is dan: ‘Hoe kan de vrijetijdskunde een bijdrage leveren in de 
concretisering van de ondersteuning die het Odensehuis wil bieden?’ 

Uit de conclusies van dit onderzoek zullen de werkzame factoren van het Odensehuis getrokken 
worden.

1.4.1. Deelvragen

De deelvragen zijn opgesteld om onderdelen van de probleemstelling te kunnen onderzoeken en 
methodieken te bepalen.

1. Welke Leisure-theorieën zijn toepasbaar op het Odensehuis?   
De kennis vanuit de vrijetijdskunde toepassen op het Odensehuis. Een theoretische verbinding 
leggen tussen Leisure en zorg kan een vernieuwing betekenen.

2. Welke feitelijke aspecten vanuit de vrijetijdskunde zijn terug te vinden in de activiteiten die nu 
plaats vinden in het Odensehuis? 
Een beschrijving van wat er eigenlijk gebeurt, met een link naar de theorie

3. Wat is de subjectieve beleving van het Odensehuis waar de organisatie een voordeel mee kan 
doen?

4. Welke positie neemt het Odensehuis in binnen het veld van zorg en vrijetijdsbesteding?  
Aan de hand van het Waarde Propositie Canvas 

5. Welke werkzame factoren kunnen er beschreven worden aan de hand van de vrijetijdskunde?
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2.1.1.1. Toepassing Piramide van Maslow

Onderstaande tabel betreft de behoeften van Maslow (2017) toegepast op de participanten van 
het Odensehuis. De tabel heeft dezelfde volgorde zoals het voorbeeld in bijlage 1. Dat betekent 
dat de basisbehoeften onderaan staan en de meer complexere behoeften bovenaan. 

Behoeften van Maslow Participanten van het Odensehuis

Behoefte aan zelfontplooiing Talentontwikkeling, geheugensteuntjes voor 
thuis 

Behoefte aan erkenning en respect Behoud van eigen regie, eigenwaarde, eigen 
bepaling, zingeving  

Sociale behoeften Contact met lotgenoten, onderling 
begrip en vriendschap, onderdeel van de 
‘maatschappij’, nauw contact met familie/
naasten

Behoefte aan zekerheid en veiligheid Veiligheid, geborgenheid, gevoel van 
herkenning

Fysiologische behoeften Regelmaat en structuur in eten & drinken

 
Wat opvalt aan het Odensehuis is dat er niet zozeer voor de participanten gezorgd wordt, 
maar dat er juiste ruimte is  om de mens, de mens te laten zijn. Er verandert veel als er 
geheugenproblemen ontstaan. In de thuissituatie wordt er steeds meer uit handen genomen 
en bij het Odensehuis wordt juist ingespeeld op die eigen regie. Hieronder zal er per behoefte 
uitgelegd wat het Odensehuis probeert te doen. 

Fysiologische behoeften 
Mensen met geheugenproblemen vergeten vaak te eten of te drinken. Daarom biedt het 
Odensehuis de juiste structuur om te zorgen dat de participanten toch genoeg eten en drinken. 
Zo begint de dag altijd met ontvangst en koffie en is er ’s middags altijd een gezamenlijke lunch. 
Dit is het principe ‘zien eten en drinken, doet eten en drinken’.

Behoefte aan zekerheid en veiligheid 
Mensen met geheugenproblemen ervaren vaak een gevoel van onbehaaglijkheid door onbegrip 
van buitenaf en doordat het voor henzelf soms niet begrepen wordt. Door in te spelen op de 
eigen regie en wat men nog wel kan en de mensen eigen beslissingen te laten nemen, ervaren de 
participanten een gevoel van waardigheid en er toe doen.  
Daarnaast investeren de coördinator en vrijwilligers in het leren kennen van de participanten 
en de naasten/mantelzorgers. Ook hierdoor ervaren participanten veiligheid en geborgenheid, 
doordat men weet wie ze zijn en wat er aan de hand is. 

Sociale behoeften 
Mensen met geheugenproblemen maar ook hun naasten/mantelzorgers zijn op zoek naar 
lotgenoten en ervaringen. Waar lopen anderen tegen aan, wat vinden anderen moeilijk of 
wat maakt het juist iets makkelijker. Door deze mensen elkaar te laten ontmoeten vinden 
ze onderling begrip en soms vriendschap. Vanaf de buitenwereld ervaren mensen met 
geheugenproblemen toch vaak onbegrip. 

Dit samen is in lijn met het concept Positieve Gezondheid, waarin wordt uitgegaan van ‘het 
vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en 
zoveel mogelijk eigen regie te voeren’ van Huber (2012). Vrijetijdsbesteding kan een bijdrage 
leveren aan de psychische en sociale component van leefstijl.

De derde ontwikkeling komt terug in paragraaf 2.2.3.1.

2.1.1. Piramide van Maslow 

De piramide van Maslow (2017), ook wel behoeftehiërarchie, is een model dat in vijf fasen 
beschrijft wat een mens motiveert op het vervullen van zijn of haar behoefte. Maslows model  
geeft de suggestie dat de mens gemotiveerd is om in basisbehoeften te voorzien, daarna staan 
ze pas open voor de wat meer geavanceerde behoeften. Dit is niet voor iedereen hetzelfde, want 
de één heeft niet dezelfde behoeften als de ander. De piramide heeft vijf fasen, van eenvoudige 
tot meer complexe behoeften, waarbij de onderste laag de basisbehoeften zijn, terwijl de hogere 
lagen steeds complexer worden. De vijf fasen, te beginnen bij de onderste laag, zijn: 

• Fysiologische behoeften, overlevingsmotieven, zijn de meest elementaire 
behoeften, zoals honger en dorst.

• Behoefte aan veiligheid en zekerheid, overlevingsmotieven, zoals gezondheid, 
persoonlijke veiligheid en economische zekerheid 

• Sociale behoeften, sociale behoeften, zijn de emotionele relaties, zoals liefde en 
vriendschap

•  Behoefte aan erkenning en respect, sociale-/groeimotieven, centraal staat 
respect/erkenning van anderen of respect/herkenning door zelfrespect.

• Behoefte aan zelfontplooiing, groeimotieven, ook wel zelfverwerkelijking. Alleen 
te bereiken mits er aan de andere behoeften voldaan is.

(Maslow, 2017)

Een voorbeeld van de Piramide van Maslow (2017) staat in bijlage 1. Aan de hand van de 
Piramide van Maslow (2017) probeert dit onderzoek inzicht te geven welke invloed het 
Odensehuis heeft op de leefstijl van de participanten. 
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De Katholieke Oratorium Vereniging, op het repertoire staat geestelijk en 
wereldlijke muziek. Het is één van de bekendste oratoriumkoren van Noord-
Nederland. De vereniging telt 90 leden, 30 sopranen, 30 alten en 30 tenoren en 
bassen. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 60 jaar (Concertkoor KOV Groningen, 
2021). 

• Bridgeclub Martini te Groningen 
Bridgeclub Martini is de oudste bridgeclub in de stad Groningen. Het is één van de 
weinige Groningse clubs die zowel paren- als viertallen competities spelen. Het 
is een middelgrote vereniging met ongeveer 75 leden (Nederlandse Bridge Bond, 
z.d.). 

2.2.3. Reguliere dagopvangcentra

De reguliere dagactiviteitencentra die aan bod komen zijn: 

• De Wenakker te Groningen 
De Wenakker is een vorm van wonen met zorg voor mensen die niet meer 
zelfstandig thuis kunnen wonen maar zich wel ergens thuis willen voelen. Het 
betreft een villa waar plek is voor vijftien mensen met dementie en daarnaast 
mogen er dagelijks vijf mensen met dementie van buiten komen. De Wenakker 
creëert het leven en leefritme zoals de mensen van thuis gewend zijn (Het 
Buytenhuis, 2020). 

• Het Heymanscentrum te Groningen  
Het Heymanscentrum biedt alle vormen van wonen en zorg onder één dak. Dat 
betekent zowel voor mensen met somatische klachten maar ook psychische 
klachten. Daarnaast bieden ze dagbesteding voor mensen in huis en van buiten. 
Naast de reguliere dagopvang zijn er ook ontmoetingscentra. Deze plekken zijn 
vrijblijvend, zonder indicatie, en voor mensen met beginnend geheugenverlies. De 
bedoeling is om laagdrempelig kennis te maken met het centrum (Dignis, z.d.) Deze 
ontmoetingscentra hebben overeenkomsten met het Odensehuis.  

2.2.3.1. Huidige aanbod dagactiviteitencentra 

De derde ontwikkeling uit de inleiding heeft betrekking op het huidige aanbod van de 
dagactiviteitencentra. Van der Laan (2017) stelt, uit het onderzoek van de Espria Academy, 
dat het huidige aanbod binnen dagactiviteitencentra onvoldoende aansluit bij de wensen en 
behoeften van de mensen met dementie en hun naasten. Ook speelt mee dat de drempel om mee 
te doen hoog is als de ziekte nog niet gediagnosticeerd is bij of als de ziekte nog niet erkend is 
door de persoon met dementie en/of zijn omgeving. Daarnaast is de reguliere zorg gebonden aan 
strenge regels en protocollen waar zij zich aan moeten houden. Het is daardoor vaak nauwelijks 
mogelijk om echte persoonsgerichte activiteiten te bieden; er wordt vaak gewerkt met een vast 
programma met vaste tijden (van der Laan,2017).

2.3 De beleveniseconomie

De basis voor dit onderzoek is de beleveniseconomie, van waaruit naar de klantervaring en de 
klantreis gekeken wordt en vervolgens verwerkt wordt in het waarde propositie canvas.  

Een beleveniseconomie is een economie waar de beleving centraal staat die met een product of 

Behoefte aan erkenning en respect  
Door participanten in hun waarde te laten en zich gelijkwaardig te laten voelen, neemt het 
gevoel van eigenwaarde toe. Men krijgt hier de kans om zichzelf te zijn en anderen eventueel te 
helpen. Het gevoel van zingeving binnen een groep die elkaar begrijpt en verstaat. 

Behoefte aan zelfontplooiing 
Mensen met geheugenproblemen ervaren vaak een gevoel van overprikkeling, maar ook een 
gevoel van onderprikkeling. Daarom worden er talenten geprobeerd aan te boren binnen het 
Odensehuis. Er word op zoek gegaan naar verborgen talenten of juist vergeten talenten. Deze 
talenten worden zo ontwikkeld dat de participanten ze eventueel thuis kunnen toepassen. 

2.2 Odensehuis Groningen 

Volgens de gids Odensehuis Groningen (2019) is de organisatie opgericht in 2012 als 
burgerinitiatief. De aanleiding voor dit initiatief in Groningen was de transitie van de zorg naar 
de gemeenten. De naam Odensehuis is afgeleid van de stad Odense in Denemarken. Daar is het 
initiatief in 2001 ontstaan. Op dit moment zijn er ruim veertig Odensehuizen verspreid over heel 
Nederland, verbonden door het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland. 

2.2.1. visie/missie/achtergrond

De missie van het Odensehuis is het bieden van een omgeving waar mensen met 
geheugenproblemen/dementie, hun naasten, vrijwilligers en stagiaires samen de dag op een fijne 
manier doorbrengen in gelijkwaardigheid. Het motto vergeet niet te leven’ sluit aan bij de aanpak, 
flexibel, spontaan en vrij. 

De visie van het Odensehuis is het bieden van een thuis voor mensen met dementie en hun 
naasten. Zonder kosten, zonder indicatie en zonder zorgdossier. Het is een initiatief van burgers 
voor burgers  en het biedt een omgeving waar mensen eigen ervaring kunnen inbrengen en 
delen met anderen. Wederkerigheid is hierbij een belangrijk element. De mensen met dementie 
dragen bij aan de zorg voor elkaar, met hulp van de vrijwilligers  die zij op hún beurt ook weer 
steun bieden. (gids Odensehuis Groningen, 2019) 

Verder stelt de gids Odensehuis Groningen (2019) dat een Odensehuis een laagdrempelige 
voorziening is waar mensen met geheugenproblemen/dementie, hun naasten, vrijwilligers en 
stagiaires samenkomen. Er is geen indicatie nodig en er hoeven geen formulieren of zorgplannen 
ingevuld te worden. Deze mensen vinden hier een vorm van dagbesteding en ook hun naasten 
kunnen hier terecht voor vragen en om in contact te komen met lotgenoten. Het biedt een 
omgeving waar ieder zijn eigen ervaring inbrengt en kan delen met anderen. Belangrijke 
kernwaarden hiervoor zijn het leren van elkaar en het verkennen van mogelijkheden in een 
veilige omgeving met behoud van eigen regie (Gids Odensehuis Groningen, 2019). 

De organisatie richt zich dagelijks op het aanbieden van een aantal diensten, gericht op de 
bezoekers. Zoals, schilderen, wandelen of muziekmiddagen. Ze bieden structuur voor de mensen 
met dementie, maar geven ook ruimte voor eigen invulling. Daarnaast is het zoekende naar de 
juiste positie binnen het zorgveld. Het Odensehuis is een voorliggende voorziening in de zorg, 
maar heeft wel een goede relatie met de zorg. Van groot belang is daarbij de samenwerking met 
thuiszorg, casemanagement dementie, UMCG en huisartsenpraktijken. Op deze manier biedt 
het Odensehuis de bezoekers, mocht dit nodig en gewenst zijn, een laagdrempelige toegang tot 
intensievere zorg.   

2.2.2. Vrijetijdsverenigingen 

De vrijetijdsverenigingen die in dit onderzoek aan bod komen zijn: 

• Zangkoor KOV te Groningen 
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De klantreis geeft drie inzichten die van belang zijn op het onderzoek:

• Inzicht in de huidige beleving van de klant op het gebied van online- en 
offlineaankoop en/of serviceprocessen.

• Inzicht in de gewenste beleving van de klant op het gebied van online- en 
offlineaankoop en/of  serviceprocessen. 

• Inzicht in hoe de gewenste beleving waargemaakt kan worden door (mogelijke) 
verbeteringen in de dienstverlening, communicatie en processen.  
 
         (Van Slooten et al., 2018) 

In hoofdstuk 3 wordt duidelijk welke touchpoints voor dit onderzoek relevant en gebruikt zijn. 
De uitkomsten van bovenstaande inzichten geven input bij het invullen van de waardepropositie 
canvas. 

2.4.1. De patiëntreis

Een veelvoorkomende term in de zorg is de patiëntreis (ook wel patient journey mapping). 
Dit betekent letterlijk: het in kaart brengen van de patiëntreis. Ook dit is een methodiek die 
op een eenvoudige manier de belevingen en emoties van de patiënt in een zorgproces 
inzichtelijk en daarmee meetbaar maakt. Binnen deze reis zijn de volgende stappen van belang 
(BetterHealthcare, z.d.):

• De omgeving van de patiënt. 

• Overzicht van de fases, zoals intake, opname, controle afspraak. 

• Overzicht actoren die van invloed zijn op de patiënt per fase.

• Inzicht in de positieve of negatieve ervaring van de patiënt binnen de patiëntreis. 
 
         (BetterHealthcare, z.d.)

Het verschil tussen een klantreis en een patiëntreis is dat een klantreis veel meer gericht is 
op communicatie, diensten en processen gericht op de persoon en de patiëntreis is veel meer 
gericht op het in kaart brengen en het verloop van de ziekte. Daarmee is de klantreis beter van 
toepassing op het Odensehuis, waar de mens centraal staat en niet de ziekte. 

2.5. Het waardepropositie canvas 

Het waardepropositie canvas is een tool om de waarde van een product of dienst inzichtelijk te 
maken. Het helpt om met de aangeboden producten of diensten tegemoet te komen in wensen 
en behoeften van de klant.  
Het canvas wordt gebruikt om de huidige situatie in kaart te brengen of om toekomstige 
scenario´s te onderzoeken. Daarbij is het van belang om vanuit de gedachtegang van de klant te 
denken en niet vanuit eigen wensen en behoeftes (Strategyzer, z.d.). 

Het canvas bestaat uit drie onderdelen (Strategyzer, z.d.):

De eerste stap is het bepalen van het klantsegment, ook wel het klantprofiel. Hier wordt dieper 
in gegaan op de behoeften van de klant: 

• Klanttaken:  

dienst geassocieerd wordt. Dit is anders dan een economie waar het om een product of dienst 
gaat. Het gaat hierbij niet om radicale veranderingen, maar om subtiele veranderingen van 
de beleving van de consument. Deze ontwikkeling waarin de consument meer en meer uit is 
op de beleving die een product hem of haar oplevert, wordt veroorzaakt door de welvarende 
omstandigheden die de westerse economie betreft. De economie krijgt te maken met een nieuw 
niveau van menselijke behoeftes. (Pine & Gilmore, 2012).  

Een middel om de belevingseconomie inzichtelijk te maken is de klantreis, deze reis voegt op de 
juiste momenten waarde toe voor de klanten. In hoofdstuk 2.4 wordt hier dieper op ingegaan. 

2.3.1 Toepassing op de zorg en het Odensehuis

Het Odensehuis past in deze economie. Binnen het Odensehuis ligt de focus niet zozeer op de 
dienst, dagbesteding, maar op de beleving van deze dienst. Er wordt veel nadruk gelegd op hoe 
de bezoekers het meest uit de dag kunnen halen, hierin is belangrijk om rekening te houden met 
de ziekte, maar vooral ook te focussen op de dingen die nog wel kunnen.  
 
Binnen de reguliere zorg wordt de belevingsgerichte zorg toegepast, dit sluit in zekere zin in 
aan bij datgene wat het Odensehuis aanbiedt. Vilans Hulpmiddelenwijzer (2019) geeft aan dat 
de belevingsgerichte zorg zicht richt op de kwaliteit van leven, waar behoud van eigen regie, 
gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid voorop staan. Een verschil is dat de mensen met dementie, 
in dit geval, opgenomen zijn, terwijl de bezoekers bij het Odensehuis mogen komen en gaan 
wanneer zij dit willen. Dit betekent ook dat het Odensehuis vooral geschikt is voor mensen met 
beginnende geheugenproblemen.

2.4 De klantreis

Van Slooten et al. (2018) stelt dat een klantreis een figuurlijke metafoor is voor het wisselende 
belevingspatroon van een klant gedurende een periode dat diegene contact heeft met een 
organisatie. Dat betekent het hele traject en alle contactpunten tussen een klant en een product 
of dienst. Dat zijn zowel rechtstreekse interacties tussen de klant en het bedrijf, maar ook 
indirecte interacties zoals sociale media of recensies. De klantreis wordt geanalyseerd vanuit 
de behoefte van de klant met als doel het begrijpen en verbeteren van de klantervaring. Dit kan 
uiteindelijk weer leiden tot een betere concurrentiepositie (Van Slooten et al., 2018). 

Er zijn verschillende vormen  en niveaus van analyses (Van Slooten et al., 2018): 

• Organisatie contactpunten-analyse: functionele beleving van contactpunten 
vanuit de organisatie. 

• Klant contactpunten-analyse: functionele beleving van contactpunten vanuit de 
klant, inclusief voorafgaand, tussentijds of na contact met de organisatie. 

• Klantbelevingsreis: zowel functionele als emotionele beleving vanuit de klant 
 
         (Van Slooten et al., 2018) 

Binnen dit onderzoek is gekozen om gebruik te maken van de klantbelevingsreis. Bij deze vorm 
van analyse wordt naast de functionele beleving ook rekening gehouden met de onuitgesproken, 
onbewuste verwachtingen en eventuele blokkades van een klant (de emotionele beleving). 
Zoals eerder beschreven is het Odensehuis een laagdrempelig inloophuis voor mensen met 
geheugenproblemen en hun naasten. Daarbij speelt de emotionele beleving een grote rol bij het 
hebben van een positieve ervaring. Daarom is het van belang dit onderdeel mee te nemen in de 
klantreis.
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3. Onderzoeksmethoden en procedures 

Het doel van dit onderzoek is om de vraaggerichte, dienstverlenende steun, die het Odensehuis 
wil bieden, beter in beeld te brengen met het oog op de kanteling van aanbod naar vraag. 
Het aantal mensen met dementie stijgt de komende jaren enorm. De opvang van deze grote 
kwetsbare doelgroep redden we niet met geïndiceerde zorgvormen, maar moet de samenleving 
gezamenlijk vormgeven. Leisure kan hierin een rol spelen, de sector geeft handvaten om de 
beleving van de mens centraal te stellen en welke rol kan deze beleving spelen in het leven 
van een mens. Zo wordt er een link gelegd tussen Leisure en zorg. Daarnaast krijgt zowel het 
Odensehuis een beter beeld op de werkzame factoren waar ook de gemeente Groningen naar op 
zoek is. In dit hoofdstuk staat de vormgeving van het onderzoek centraal. 

3.1 Inrichting/ontwerp onderzoek

Dit rapport is een kwalitatief onderzoek. Verhoeven (2014) stelt dat kwalitatief onderzoek niet 
gebonden is aan het verzamelen van cijfermatige gegevens. Dat betekent dat de benadering 
van dit onderzoek open en flexibel is. Bij kwalitatieve dataverzamelingsmethoden, zoals 
open interviews, staat de beleving van de onderzochte centraal. Dat maakte deze methode 
interpretatief. De personen wordt gevraagd naar hoe een situatie wordt beleefd en naar de 
achterliggende argumenten en motieven. In tegenstelling tot kwantitatief onderzoek zijn er dus 
geen meetbare gegevens verzameld en is er ook geen causale verklaring gezocht (Verhoeven, 
2014).  

Het onderzoek is opgedeeld in zowel desk- als veldonderzoek. De uitkomsten van deze twee 
onderzoeken is verwerkt in een waarde propositie om zowel de werkzame factoren beter in 
kaart te brengen als om aanbevelingen te schrijven. 

3.1.1 Deskonderzoek

Het eerste deel van dit onderzoek is deskonderzoek. Het deskonderzoek is onder te verdelen 
in vijf elementen. Deze elementen vormen de basis voor dit onderzoek. Deze basis is nodig om 
kennis te vergaren die van toepassing zijn voor het veldonderzoek. 

1. Dementie 

2. Odensehuis/ reguliere dagopvang/ vrijetijdsverenigingen 

3. Klantreis

4. Piramide van Maslow/ Healthy Ageing 

5. Waarde propositie canvas

De informatie is verzameld aan de hand van bestaande documenten vanuit het Odensehuis zoals de 
gids, brochure, Espria rapport en Alzheimer Nederland. 

3.1.2 Veldonderzoek

Het tweede deel van dit onderzoek is het veldonderzoek. Hier zijn er open interviews gehouden, 
voor de opbouw van de interviews is rekening gehouden met de klantreis van o.a. mantelzorgers 
en personen met dementie. Daarnaast is er informatie verzameld door interviews met 
professionals uit het werkveld en andere betrokken partijen.   

Wat doet de klant waar de organisatie op in wil spelen

	 Functionele taken: specifieke taken die een klant uitvoert 

	 Sociale taken: taken die beschrijven hoe klanten graag door anderen gezien 
willen worden

	Persoonlijke/emotionele taken: De emotionele toestand die een klant 
nastreeft.

• Pijnpunten:  
De ergernissen die een klant ervaart bij het uitvoeren van een taak

	Ongewenste resultaten of problemen: Wat vindt de klant niet leuk bij het 
uitvoeren van de taak?

	Hindernissen: Wat belemmert de klant bij het uitvoeren van de taak?

	Risico’s: Mogelijkheid van negatieve gevolgen bij het uitvoeren van de 
taak.

• Voordelen:  
Zaken die de klanttaak aangenamer en makkelijker maken. 

	Vereiste voordelen: Noodzakelijke voordelen. 

	Verwachte voordelen: Vanzelfsprekende voordelen

	Gewenste voordelen: Voordelen die verder gaan dan de verwachting van de 
klant

	Onverwachte voordelen: Voordelen die verwachtingen van de klant 
overstijgen.

De tweede stap is het bepalen van de waarde map. Hier wordt beschreven welke waarde al de 
producten en diensten leveren: 

• Producten en/of diensten:  
Welke producten en/of diensten biedt de organisatie aan

	Dit zijn of wel fysieke producten, diensten, digitale producten of financiële 
producten.

• Pijnverzachters:  
De wijze waarop de producten of diensten de pijnpunten verzachten

	Hoe helpt een product of dienst bij het verzachten van de pijnpunten, het 
wegnemen van hindernissen of het verkleinen van risico’s. 

• Voordeelverschaffers:  
De voordelen die een product of dienst creëert voor de klant. 

	Hoe worden de voordelen, wensen en verwachtingen van de klant 
gerealiseerd. De derde en laatste stap van het waardepropositie canvas 
is het vinden van een ‘fit’. Hier komen beide zijden van het canvas, het 
klantsegment en de waarde map overeen.       
       (Strategyzer, z.d.)

Binnen dit onderzoek is de input voor het canvas verzameld aan de hand van de klantreis, de 
input voor de klantreis wordt verzameld door observaties binnen het Odensehuis en diepte 
interviews. In bijlage 2 is een leeg canvas toegevoegd.
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Groningen
	Rineke Klijnsma, bestuurslid Odensehuis Groningen
	 Ida Voorthuis, bestuurslid Odensehuis Groningen
	Bert Galjaard, bestuurslid & bezoeker Odensenhuis Groningen, 

mantelzorger & partner Elfriede Galjaard
	Elfriede Galjaard, participant Odensehuis Groningen
	Dina Kuin, vrijwilliger, bezoeker Odensehuis Groningen, mantelzorger. 
	Bernice Kamphuis, participant Odensehuis Groningen

• Reguliere dagopvang Groningen 

	Wina Johannes, coördinator de Wenakker, Groningen
	Hennie Nijboer-Datema, coördinator dagopvang, Heijmanscentrum 

Groningen

• Vrijetijds-verenigingen Groningen

	Gerrie van der Stege, oud-bestuurslid & lid Zangkoor KOV, Groningen
	 Ineke Donker, bestuurslid & lid Bridgeclub Martini, Groningen

Voorafgaand aan het afnemen van de interviews is er een overzicht gemaakt van de opbouw van 
het onderzoek. Dit overzicht is begonnen met de op de horizontale as de interviewvragen en op 
de verticale as deelnemers aan het onderzoek, de deelvragen en de link naar theorie. De vragen 
zijn verdeeld over de deelnemers en de deelvragen. Zo is inzichtelijk gemaakt hoe deze twee 
onderdelen vertegenwoordigd worden. Daarna is aangegeven welk link elke interviewvraag 
heeft met de gekozen theorie. Zie hiervoor bijlage 3.

3.1.2.2.1. het coderingsproces 

Nadat alle interviews woordelijk zijn getranscribeerd is er aan de hand van Verhoeven (2014) als 
volgt gecodeerd: 

• Open codering 
De transcripties zijn open gecodeerd. In dit vroege stadium zijn er verschillende 
fragmenten uit de tekst gehaald en gelabeld. De overzichten zijn, voor de 
leesbaarheid, opgedeeld in drie groepen;    

	Bestuur Odensehuis Groningen
	Vrijwilligers en Participanten Odensehuis Groningen
	Reguliere dagopvang & vrijetijds-verenigingen

De reguliere dagopvang & vrijetijds-verenigingen zijn twee aparte groepen, maar staan in hetzelfde 
coderingsoverzicht. Verder vormen deze drie groepen de basis voor de axiale codering. 
                                                                                                                                                     (Verhoeven, 2014)

• Axiale codering  
In dit stadium zijn de deelnemers van het onderzoek ondergebracht in groepen, 
zoals bovenstaand aangegeven. De antwoorden zijn samengevoegd en verbanden 

Voor dit onderzoek is er dus gebruikt gemaakt van een klantreis. Een klantreis is de reis die de 
klant aflegt van begin- tot eindpunt (van Slooten & Veldhoen, 2018). Deze structuur is gekozen 
om inzicht te krijgen in de huidige beleving van het Odensehuis. Daarbij is het beginpunt de 
zoektocht naar oplossingen voor mensen met dementie tot het eindpunt, het verlaten van het 
Odensehuis richting geïndiceerde woonvormen.  

Het inzicht krijgen in de huidige beleving van de klant is het eerste onderdeel van de klantreis. 
De klantreis heeft invloed op de opbouw van de interviews en heeft uiteindelijk invloed op de 
aanbevelingen.

3.1.2.1. Contactpunten  

Voor de interviews is gebruik gemaakt van de volgende contactpunten: 

 
Voorafgaan aan een bezoek aan het Odensehuis Groningen:

	Offline contactmomenten
	Online contactmomenten 
	Vervoer  

Tijdens een bezoek aan het Odensehuis Groningen:

	Begroeting 
	Koffie moment
	Activiteit 
	 Lunch
	Wandelen
	Activiteit
	Koffie moment
	Afscheid 

Na een bezoek aan het Odensehuis Groningen:

	Vervoer
	Thuiskomst 
	Overstap intensievere woonvormen

3.1.2.2 Interviews 

Verhoeven (2014) stelt dat een interview een vraaggesprek is waarin de beleving van de 
geïnterviewde vooropstaat. Het doel is om informatie te verzamelen over een bepaald 
onderwerp. Deze zijn deels gestandaardiseerd en deels flexibel. Ook wel gestructureerde en 
half-gestructureerde interviews. Zo kan er ook geanticipeerd worden op onverwachte situaties. 

De volgende groepen zijn te identificeren:

• Het Odensehuis Groningen

	Marjolein Hoolsema, coördinator Odensehuis Groningen
	Cilly Limberger, waarnemend coördinator & vrijwilliger Odensehuis 
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die in aanraking komt met dementie. De piramide van Maslow wordt gebruikt om naast het 
begrip healthy ageing te leggen. Als laatst is er gekozen om waarde propositie canvas in te vullen 
met alle opgehaalde informatie.

Deelvraag 2. Welke feitelijke aspecten vanuit de vrijetijdskunde zijn terug te vinden in de activiteiten 
die nu plaats vinden in het Odensehuis?

Deze vraag is bedoeld om een overzicht te geven van datgene wat nu plaatsvindt op het 
Odensehuis. Hiervoor zijn interviews afgenomen met zowel de coördinator, bestuursleden, 
vrijwilligers als mensen met dementie en hun naasten. De gevonden informatie wordt verwerkt 
in de klantreis en als input voor de waardepropositie. 

Deelvraag 3. Wat is de subjectieve beleving van het Odensehuis waar de organisatie zijn voordeel 
mee kan doen? 

Deze vraag is bedoeld om aan de hand van deelvraag 2, in kaart te brengen hoe de respondenten 
het Odensehuis beleven. De gevonden informatie wordt verwerkt in de klantreis en als input 
voor de waardepropositie. 

Deelvraag 4. Welke positie neemt het Odensehuis in binnen het veld van zorg en vrijetijdsbesteding? 

De juiste positie wordt bepaald binnen het veld van zorg en vrijetijdsbesteding bij het invullen 
van de waarde propositie. Hier wordt tot een fit gewerkt. Een punt waar pijnpunten en 
voordelen van het Odensehuis en de eventuele pijnverzachters (groei voor het Odensehuis) en 
voordeelverschaffers (hoe wordt dat voordeel nog beter?) tot elkaar komen door middel van alle 
informatie van de interviews en de klantreis.  

Deelvraag 5. Welke werkzame factoren kunnen er beschreven worden aan de hand van de 
vrijetijdskunde?

De werkzame factoren komen naar voren bij het schrijven van de conclusies en aanbevelingen. 
Bij het invullen van waardepropositie naar aanleiding van alle gewonnen informatie wordt 
duidelijk hoe het Odensehuis verschilt van andere zorgvormen en welke plek het inneemt in de 
stad.

3.3. Betrouwbaarheid en validiteit

Zoals Verhoeven (2014) aangeeft wordt onderzoek vaak beoordeeld op de betrouwbaarheid van 
de resultaten. Onder betrouwbaarheid wordt de herhaalbaarheid van het onderzoek en de mate 
waarin het onderzoek vrij is van toevallig fouten verstaan. Onder validiteit wordt de geldigheid 
van het onderzoek verstaan, ofwel er moeten geen systematische fouten in staan. 

3.3.1. Betrouwbaarheid 

Het onderzoek kan als betrouwbaar worden bestempeld doordat het herhaalbaar is. De 
methoden van het onderzoek zijn duidelijk omschreven, dus het is mogelijk dat dit onderzoek 
herhaald zou kunnen worden door iemand anders. De interviewvragen zijn gebaseerd op de 
klantreis en die opzet is doorgezet naar de open en axiale codering. De uitkomsten van de 
codering waren overigens zo uitgebreid en gedetailleerd dat er voor de resultaten is gekozen om 
de meest opvallende lijnen van de codering uit te schrijven. Deze uitvoerige verwerking van de 
resultaten voorkomt het maken van toevallige fouten. 

3.3.2. Validiteit 

De validiteit van dit onderzoek is schematisch weergegeven in bijlage 3, de opbouw van dit 
onderzoek. Het schema geeft de interviewvragen weer, verdeeld over de deelnemers, de 
deelvragen en welke theorie van toepassing is. Daarnaast zit er veel overlap in de vragen, 

en verschillen zijn hier aangegeven. De volgende vijf groepen zijn onderscheiden:

	Bestuur Odensehuis Groningen
	Vrijwilligers Odensehuis Groningen
	Participanten Odensehuis Groningen
	Reguliere dagopvang 
	Vrijetijds-verenigingen

Tijdens het proces van open en axiaal coderen is, op basis van overeenkomsten in de 
antwoorden van de deelnemers, uit de informatie een aantal factoren getrokken. Deze factoren 
zijn: 

	Behoud van eigen regie 
	 Sociale aspect 
	Veiligheid (objectief – subjectief
	Zorgplannen/administratie 
	Financiering & zakelijk
	Actief mee beslissen
	Vervoer
	Gevoel van thuis 
	 Saamhorigheid 
	Dagindeling 

(Verhoeven, 2014)

• Selectieve codering (analyse)  
Als laatste zijn de resultaten uitgeschreven aan de hand van de axiale codering in 
hoofdstuk 4. Dit is een letterlijke vertaling van de axiale codering. In hoofdstuk 
5 worden alle gevonden factoren ondergebracht in vier hoofdfactoren. Op basis 
daarvan worden er relaties en verbindingen gelegd. De vier hoofdfactoren zijn: 

	Behoud van eigen regie 
	Het sociale aspect 
	Veiligheid (objectief & subjectief) 
	Zakelijk & financiën 

          (Verhoeven, 2014)

3.2 Deelvragen

De deelvragen worden als volgt beantwoord. Het deskonderzoek geeft antwoord op deelvraag 
1 en het veldonderzoek geeft antwoord op deelvraag 2, 3, 4 en 5, het deskonderzoek is hier 
ondersteunend. Hieronder een beschrijving hoe deze antwoorden tot stand komen.

Deelvraag 1. Welke Leisure-theorieën zijn toepasbaar op het Odensehuis?

Er is een keuze gemaakt voor begrippen binnen de vrijetijdskunde op basis van de vraag vanuit 
het Odensehuis. Om de concretisering van de ondersteuning, die het Odensehuis graag wil 
bieden, beter in beeld te brengen is gekozen om een link te leggen met de beleveniseconomie. 
Met die informatie is een klantreis uitgestippeld langs de contactpunten die een persoon aflegt 
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4. Onderzoeksresultaten 

Dit hoofdstuk bestaat uit de resultaten van het veldonderzoek. De resultaten van het 
deskonderzoek en de verbinding ervan met de resultaten van het veldonderzoek komen verder 
aan bod in hoofdstuk 5. 

De resultaten van het veldonderzoek hebben een aantal stadia doorlopen. Dit hoofdstuk 
beschrijft de resultaten aan de hand van de doorlopen stadia.  
De doorlopen stadia zijn:

• De opbouw van het onderzoek, zie paragraaf 3.1.2.2. 

• De transcripties van de opgenomen interviews, bijlage 4. 

• De transcripties zijn open gecodeerd door de fragmenten uit de tekst te halen en 
te labelen, bijlage 5.

• De axiale codering per groep aan de hand van de open codering, bijlage 6.

Zowel de open als de axiale codering zijn te uitgebreid en te gedetailleerd om in de 
onderzoeksresultaten op te nemen. Onderstaand zijn de meest opvallende lijnen van de codering 
uitgeschreven. Wel wordt geadviseerd om kennis te nemen van deze bijlagen. 

Aan het begin van dit onderzoek is er een structuur opgebouwd aan de hand van drie 
categorieën, deze categorieën vormen de basis voor de opbouw van het onderzoek, de 
interviews en de codering. Die categorieën zijn:

• Organisatiestructuur van het Odensehuis, c.q. de reguliere dagopvang, c.q. de 
vrijetijds-verenigingen. 

• De objectieve feitelijk beschrijving van de organisatie. 

• De subjectieve beleving van de organisatie. 

Voor de resultaten is gekozen om de categorieën achterwege te laten en verder te gaan met de 
factoren die uit de codering zijn voortgekomen. Zie paragraaf 3.1.2.2.1. hiervoor. De factoren 
zijn de overeenkomsten in de antwoorden van de deelnemers aan het onderzoek. Deze factoren 
komen ook terug in de methode. 

Behoud van eigen regie 
Uit de interviews komt naar voren dat het voor zowel de bezoekers als de vrijwilligers van belang 
is om de eigen regie te behouden. Het doorzetten van het ‘gewone’ leven geeft de mensen een 
gevoel van vrijheid en gelijkwaardigheid. Daarbij komt dat het Odensehuis een inloophuis is waar 
mensen kunnen komen en gaan wanneer zij dat willen en zijn de activiteiten flexibel, dat maakt 
de drempel lager om te komen. Bij het Odensehuis kan men zichzelf zijn, in tegenstelling tot de 
buitenwereld waar men steeds minder van begrijpt.

Bij een reguliere dagopvang staan de aankomst- en vertrektijden meer vast en is er een vast 
programma voor de dag. Daarnaast komt er een vast aantal mensen per dag, dat betekent dat 
men niet zelf kan beslissen om te komen of te gaan. Behoud van eigen regie is wel iets waar de 
dagopvang naar streeft. 

Voor een vrijetijdsvereniging geldt in principe hetzelfde, ook hier gaat het om een vaste avond in 
de week met een vast programma en structuur. 

Sociale aspect  

meerdere vragen worden aan verschillende deelnemers gevraagd. Voor Odensehuis geldt 
dat er intern acht deelnemers zijn aan het onderzoek, de resultaten kunnen als valide worden 
beschouwd. Voor de vrijetijdsverenigingen zijn er twee deelnemers, die geven een compleet 
beeld van de vrijetijdsverenigingen en kunnen als valide beschouwd worden. De reguliere 
dagactiviteitencentra hebben ook twee deelnemers, maar de Wenakker kan eigenlijk niet als 
reguliere dagactiviteitencentrum beschouwd worden, dat maakt de laatste groep wat minder 
valide. Door de grondige codering zijn systematische fouten uitgesloten. 
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activiteitenprogramma. 

Bij een reguliere dagopvang kan dit niet 

Bij een vrijetijds-vereniging wordt specifiek één activiteit geboden, de algemene 
ledenvereniging heeft inspraak op de activiteit. 

Vervoer 
Voor het Odensehuis is het vervoer de eigen verantwoordelijkheid. Voor het Odensehuis geldt 
dan ook dat er geen vaste aankomst- of vertrektijden zijn. Dat kan de participant zelf beslissen 
en dat geeft een vrij gevoel. 

Voor de reguliere dagopvang geldt dat vervoer bij het zorgpakket in zit en dat er vervoer dus 
geregeld is. De participant moet zich daar naar schikken. De aankomst- en vertrektijden staan 
dus vast, zo voelt het voor de participant meer als een verplichte ervaring. 

Ook voor de vrijetijdsverenigingen is het vervoer de eigen verantwoordelijkheid, maar er zijn 
wel vaste aankomst- en vertrektijden. 

Gevoel van thuis 
De organisatie van het Odensehuis zorgt voor een informele en familiaire sfeer, uit de reactie 
van de participanten komt naar voren dat zij zich er thuis voelen. 

Saamhorigheid 
Voor het Odensehuis is de saamhorigheid groot. De organisatie zorgt voor het vinden en binden 
van de juiste mix van vrijwilligers. Vrijwilligers hebben een gevoel van voldoening en van ergens 
bij horen. Daarnaast is de band tussen coördinator, vrijwilligers en bestuur van belang, maar is 
de functie van coördinator, als spin in het web, vrij eenzaam. Een extra volwaardige partner in 
dienst is welkom. 

Voor de reguliere dagopvang geldt ook dat saamhorigheid groot is, daar is nabijheid van groot 
belang. 

Dagindeling  
Voor zowel het Odensehuis als de reguliere dagopvang komt de dagindeling vrijwel overeen, 
met uitzondering van het vervoer. Beide organisaties hechten waarde aan de ontvangst en het 
koffiemoment. 

Voor het sociale aspect komen de mensen bij het Odensehuis onder andere om lotgenoten 
te ontmoeten, zowel voor mensen met dementie zelf, als voor hun naasten. Daarnaast is het 
Odensehuis een leerbedrijf, dat geeft de juiste dynamiek tussen jong en oud. Men draagt zorg 
en heeft belangstelling voor elkaar, ook is het kleinschalig en persoonsgericht. Het Odensehuis 
draagt zorg voor de sfeerbepaling en probeert bovendien talenten voor thuis aan te boren. 
De activiteiten die het Odensehuis Aanbiedt bewegen mee met de populatie van dat moment. 
Dat betekent dat de activiteiten/invulling van de dag wordt afgestemd op de populatie van dat 
moment.

De reguliere dagopvang is meer aanbodgericht, maar zorgt wel voor persoonsgerichte 
begeleiding. Daarnaast bieden zij geheugensteuntjes en zorgen zij voor de sfeer. 

Veiligheid (objectief – subjectief) 
De objectieve veiligheid ligt bij de coördinator van het Odensehuis. De coördinator is 
verantwoordelijk, ondersteund door het bestuur. Daarnaast heeft het Odensehuis een 
doorverwijs- en informatiefunctie voor eventuele intensievere zorg- en woonvormen. Ook 
worden er ondersteuningsgroepen georganiseerd voor zowel participanten als naasten/
mantelzorgers. De subjectieve veiligheid ligt bij de vaste vrijwilligers en de coördinator. Doordat 
zij de participanten en de naasten/mantelzorgers goed kennen, zorgt dit voor rust bij de 
naasten/mantelzorgers.   

De objectieve veiligheid van de reguliere dagopvang is het veiligheidsprotocol en daarnaast 
werken er professionals die de-escalerend werken. Ook is de overgang van ontmoetingsplekken 
naar geïndiceerde zorg klein en is het vervoer inbegrepen. De subjectieve veiligheid ligt bij de 
persoonsgerichte begeleiding, de hulpmiddelen vanuit de zorg en bij de structuur.  
 
Vrijetijdsverenigingen hebben geen veiligheidsprotocol, de objectieve veiligheid ligt bij de 
samenwerking tussen bestuur en de leden. De subjectieve veiligheid ligt dan ook aan de binding 
van het lid met (groepen binnen) de vereniging en in hoeverre het lid betrokken is. 

Zorgplannen/administratie 
Bij het Odensehuis worden geen zorgplannen aangemaakt en ook geen dossiers. Dat betekent 
dat de kennis over de bezoekers vooral ligt bij de coördinator en bij de vrijwilligers. 

Bij de reguliere dagopvang wordt maatwerk geleverd en worden er dossiers opgebouwd per 
individu. De zorg- en omgangsplannen worden in kaart gebracht door de overlegstructuur 
binnen de opvang en continu bijgewerkt en aangepast op het individu.

Vrijetijdsverenigingen houden geen dossiers bij en bekijken eventuele zorgen per individu. 

Financiering & zakelijk 
Bij het Odensehuis is een indicatie niet verplicht en daarom is het afhankelijk van subsidies. 
Dat maakt de organisatie kwetsbaar. Het Odensehuis vraagt de bezoekers alleen om een 
kleine bijdrage voor het eten en drinken. De wensen vanuit het Odensehuis zijn om een 
landelijk financieel en organisatorisch beleid te voeren en daarmee een structurele jaarlijkse 
basisvergoeding te ontvangen. Daarnaast is de zichtbaarheid in het zorg- en welzijnsveld van 
belang en bestaat de vraag of het Odensehuis gelijk is aan een wijk- of buurthuis. Als laatst wil 
het Odensehuis graag meerdere locaties in Groningen. 

Bij een reguliere dagopvang is een indicatie verplicht en daarmee is deze zorg financieel 
verzekerd. Wel is de opvang daarmee verplicht om verantwoording af te leggen in de vorm van 
dossieropbouw. Deze financiële basis zorgt ook voor meer mogelijkheden in het aanbieden van 
welzijn/zorg, voor de opvang biedt dit meerwaarde. Daarnaast zorgt de financiële basis voor 
meer gelaagdheid in de medewerkers en zijn er minder vrijwilligers actief. De eigen bijdrage 
binnen de reguliere dagopvang is inkomensafhankelijk. 

Actief mee beslissen 
Binnen het Odensehuis kunnen de participanten actief meebeslissen over het budget en het 
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zorg. Er wordt veel uit handen genomen. De organisatie is aanbodgericht, maar zorgt wel 
voor persoonlijke begeleiding. Daarnaast is de organisatie gelaagd, er is een verschil tussen 
coördinatoren, medewerkers, vrijwilligers en participanten. De reguliere dagopvang richt zich 
vooral op de participanten en niet op de naasten/mantelzorgers. 

Bij de vrijetijdsverenigingen is de duur van een lidmaatschap belangrijk in hoeverre het sociale 
aspect gewaarborgd wordt. Nieuwe leden moeten investeren om gezien te worden, maar 
kunnen daarna wel rekenen op de interesse van het bestuur en de leden om zo lang mogelijk mee 
te kunnen blijven doen. 

5.1.3. Veiligheid (objectief & subjectief) 

De derde factor is veiligheid en deze factor is op te splitsen in twee delen. Aan de ene kant is 
er de objectieve veiligheid. Bij het Odensehuis ligt de verantwoordelijkheid van de veiligheid 
bij de coördinator, ondersteund door het bestuur. Daarnaast heeft het Odensehuis een 
doorverwijs- en informatiefunctie voor eventuele intensievere woonvormen en worden er 
ondersteuningsgroepen georganiseerd voor zowel participanten als naasten/mantelzorgers. 

De reguliere dagopvang kan meeliften op het protocol van de woonzorgvorm en de 
professionals werken de-escalerend. Daarnaast is de schakel tussen ontmoetingsplekken voor 
beginnende geheugenproblemen en de intensievere dagopvang klein. Dit biedt mogelijkheden 
bij een eventuele overstap. 

Vrijetijdsverenigingen hebben ook geen veiligheidsprotocol, het bestuur rekent hierbij op een 
wisselwerking tussen bestuur en lid. 

Aan de andere kant is er de subjectieve veiligheid, uit de interviews met de participanten en de 
naasten/mantelzorgers van het Odensehuis blijkt dat deze groep zich veilig en geborgen voelen 
doordat de vrijwilligers en de coördinator moeite steken in het leren kennen en begrijpen van de 
participant. Doordat de participanten zich veilig, geborgen en op hun gemak voelen, geeft dit de 
naasten/mantelzorgers rust. Op zo’n moment heeft de naaste/mantelzorger de tijd om even iets 
voor zichzelf te doen. 

Voor de reguliere dagopvang zit de subjectieve veiligheid vooral in de persoonsgerichte 
begeleiding, de hulpmiddelen vanuit de zorg en de structuur. Ook dit zorgt voor rust en vrijheid 
voor de naaste/mantelzorger. 

De subjectieve veiligheid van vrijetijdsverenigingen uit zich vooral in de connectie met de 
vereniging en in hoeverre het lid betrokken is. Dit heeft alleen invloed op het lid zelf. 

5.1.4. Zakelijk / financiën 

De laatste factor is het zakelijke/financiële deel van de organisaties. Een indicatie is bij het 
Odensehuis niet verplicht, dat maakt de organisatie afhankelijk van subsidies en daarmee 
kwetsbaar. De keerzijde daarvan is dat de organisatie ook geen dossiers hoeft bij te houden 
of zorgplannen moet opstellen. Dat betekent overigens wel dat de coördinator en vrijwilligers 
vooral kennis en ervaring met de participanten opdoen en die ook delen met elkaar. In de 
toekomst is een landelijk financieel en organisatorisch beleid wenselijk om die kwetsbaarheid te 
beperken. 

Bij een reguliere dagopvang is een indicatie verplicht en daarmee is het financieel verzekerd. 
Wel is de organisatie daarmee verplicht om zorgplannen te schrijven en dossiers bij te houden, 
want de financiering moet verantwoord worden. Door de indicatie, het maatwerk en de daarmee 
gepaarde geldstromen en verantwoording heeft een reguliere dagopvang meer gelaagdheid 
in werknemers. Het Odensehuis heeft deze verantwoordelijkheid niet en heeft daarom één 
betaalde kracht, die zich vooral kan richten op de participanten. 

5. Analyse 

De analyse is opgedeeld in vier hoofdfactoren zoals in de methode benoemd. Deze 
hoofdfactoren zijn de toonaangevende factoren die voor het Odensehuis van belang zijn. De 
hoogtepunten uit de overige factoren zijn hierin opgenomen, mocht het van toepassing zijn. 

De analyse is verder opgebouwd door eerst kort in te gaan op de vier hoofdfactoren, om die 
vervolgens toe te passen op de modellen uit het theoretisch kader. Daar vanuit kan antwoord 
gegeven worden op de deelvragen. Bij elke factor wordt aangeven welke verschillen er zijn 
tussen het Odensehuis, de reguliere dagopvang en de vrijetijdsverenigingen. 

5.1. Hoofdfactoren

De te bespreken hoofdfactoren zijn:

5.1.1. Behoud van eigen regie  

De eerste factor die duidelijk naar voren komt is het behoud van eigen regie. Het Odensehuis 
heeft als uitgangspunt om de participanten zoveel mogelijk hun eigen keuzes te laten maken. 
Dat betekent dat de participanten zelf mogen weten wat ze doen, hoe ze dat doen en hoe ze 
bijvoorbeeld bij het Odensehuis komen. Dit alles wordt wel ondersteund door een professional 
en de naasten/mantelzorgers. Deze mensen proberen de participanten handvatten aan te reiken 
en te ondersteunen op momenten dat dat nodig is. Uit de interviews met de participanten is 
gebleken dat dit uitgangspunt ook is zoals zij dit ervaren. De participanten voelen dat zij zelf 
mogen beslissen en eigen keuzen mogen maken. Het ‘gewone leven’ gaat bij het Odensehuis 
door, terwijl in de buitenwereld er veel uit handen wordt genomen. Zo is er inzage in het 
activiteitenbudget en mag er worden meebeslist waaraan dit budget wordt besteed. Daarnaast 
mogen de participanten op eigen regie komen en gaan. Er is dus geen verplicht vervoer en er zijn 
geen gesloten deuren. 

Dit is een wezenlijk verschil met de reguliere dagopvang waar een vast programma wordt 
gehanteerd en het vervoer is inbegrepen. Als men dus niet door een naaste/mantelzorger 
gebracht kan worden, dan is er geen eigen keuze. Daarnaast hebben de participanten vaste 
dagen in de week. 

Voor de vrijetijdsverenigingen geldt dat het komen naar een activiteit vrij staat, maar dat de 
activiteit een vast programma en een vaste structuur heeft. Verder is het vervoer ook op eigen 
regie, mits daar anders over is afgesproken.    

5.1.2. Het sociale aspect 

De tweede factor die voor dit onderzoek duidelijk naar voren komt is het sociale aspect dat 
voor zowel participanten als naasten en vrijwilligers als zeer belangrijk wordt ervaren. Het 
Odensehuis biedt een scala aan activiteiten en ondersteuningsgroepen. Daarnaast is het 
Odensehuis een leerbedrijf en biedt het mogelijkheden voor stagiaires. Dit zijn zowel stagiaires 
uit het MBO, HBO en de Universiteit. De organisatie draagt zorg voor een informele en 
familiaire sfeer en het vinden en binden van de juiste mix vrijwilligers. Daarnaast probeert het 
Odensehuis talenten voor thuis aan te boren.  Uit de interviews met de participanten, naasten 
en  vrijwilligers blijkt ook dat hier veel waarde aan wordt gehecht. De dynamiek tussen jong en 
oud geeft een ander perspectief en doordat zowel de coördinator als de vrijwilligers veel moeite 
steken in het leren kennen van de participanten voelt men zich thuis en gehoord. Daarnaast is er 
ruimte voor naasten om lotgenoten te ontmoeten en ervaringen te delen. De saamhorigheid is 
groot. 

De reguliere dagopvang biedt juist maatwerk en heeft daarbij ook een groot pakket aan 
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Tijdens een bezoek aan het Odensehuis Groningen:

• Begroeting: door coördinator, vrijwilligers, stagiaires of participanten, jas wordt 
aangenomen, begeleiding naar binnen 

	 beleving: hartelijk, gevoel van thuis, veilig, geïnteresseerd 

• Koffie moment: met coördinator, vrijwilligers, stagiaires en participanten, koffie, 
vertellen van de dagelijkse belevenissen

	Beleving: fijn, gevoel van thuis, onbezorgd, ergens bij horen 

• Activiteit: wisselende activiteiten, aangepast op het moment. Bijvoorbeeld, 
muziekmiddag of sjoelen

	 beleving: gezellig, zingeving, elkaar kunnen helpen,

• Lunch: samen lunchen tussen de middag

	 beleving: gezellig, voldaan 

• Wandelen: wandelen door de Indische buurt in Groningen

	 beleving: gezellig, vrijheid, eigen regie, deelname aan maatschappij

• Activiteit: wisselende activiteiten, aangepast op het moment. Bijvoorbeeld, 
muziekmiddag of sjoelen

	 beleving: gezellig, zingeving, elkaar kunnen helpen, 

• Koffie moment: met coördinator, vrijwilligers, stagiaires en participanten, 
afgelopen dag bespreken en/of komende dagen

	 beleving: gezellig, voldoen, gelijkwaardigheid

5.2 Klantbelevingsreis 

Zoals aangegeven in het literatuuronderzoek wordt er binnen dit onderzoek gebruik gemaakt 
van de klantbelevingsreis. In deze paragraaf is de reis toegepast op de resultaten van het 
veldonderzoek. Daarvoor is er een persona gecreëerd, die een gemiddelde bezoeker van het 
Odensehuis weergeeft.

Persona Odensehuis Groningen

Naam: Rita 
Leeftijd: 71 jaar 
Diagnose: Vasculaire dementie  
Ondersteuning: getrouwd met Hans, 3 kinderen 
Inkomensklasse: middenklasse  

Taken:

Functioneel: op zoek naar vrijetijdsbesteding  
Sociale taken: vriendschap, deelname aan de maatschappij, contact met lotgenoten 
Persoonlijke/emotionele taken: doorzetten en ervaren van het ‘gewone leven’  

Pijnpunten:

ongewenste resultaten/problemen: gebrek aan eigen regie, beslissingen uit handen nemen 
Hindernissen: hoge drempel, acceptatie van ziekte  
Risico’s: gevoel van onbehaaglijkheid of ongelijkwaardigheid, onbegrip

Voordelen:

vereiste voordelen: behoud van eigen regie, veiligheid en vrijheid 
verwachte voordelen: sociale contacten, deelnemen aan activiteiten 
gewenste voordelen: gevoel van veiligheid en geborgenheid, gelijkwaardigheid  
Onverwachte voordelen: behoud van eigen regie en zelfstandigheid

Dit is de klantreis waar een gemiddelde bezoeker aan het Odensehuis doorheen kan gaan.

Klantreis Odensehuis Groningen

Voorafgaand aan een bezoek aan het Odensehuis Groningen: 

• Offline contactpunten: huisarts, Team290, casemanager, UCO

• Online contactpunten: website & Facebook Odensehuis Groningen

• Vervoer: op eigen regie; lopend, fietsen of met de auto. Vervoer door naasten/
mantelzorger, WMO Taxi
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Voor de rechterzijde van het canvas de organisatie: 

Stichting Odensehuis Gronigen

Dienst: 

Het aanbieden van een vrijetijdsbesteding voor mensen met geheugenproblemen en hun 
naasten.

Het bieden van activiteiten, ondersteuningsgroepen, informatiefunctie, maar ook een 
luisterend oor. 

Pijnverzachters: 

Behoud van eigen regie door participanten zelf te laten beslissen en mee te laten beslissen. 
Acceptatie van de ziekte door contacten met lotgenoten en delen van ervaringen. 

Drempel is laag omdat er geen verplichtingen zijn, geen dossieropbouw, geen indicatie.  
Onbehaaglijkheid, ongelijkwaardigheid en onbegrip proberen te voorkomen door interesse te 
tonen, door participanten in hun waarde te laten, niet teveel over te nemen en te luisteren. 

Voordeelverschaffers:

Behoud van eigen regie en vrijheid door participanten zelf te laten beslissen en zelf keuzes te 
laten maken.  
Veiligheid door de verantwoordelijkheid van een betaalde kracht en het gevoel van veiligheid 
door participanten een gevoel thuis te geven, door interesse te tonen.  
Gelijkwaardigheid doordat het geen gelaagde organisatie is.

  
De fit wordt bereikt wanneer de wensen en behoeften van de klant overeenkomen met datgene 
dat de organisatie aanbiedt. Voor het Odensehuis geldt dat die fit bereikt is. De organisatie past 
zich aan en beweegt mee met de wensen en behoeften van zijn bezoekers. 

Na een bezoek het aan het Odensehuis Groningen: 

• Vervoer: Op eigen regie; lopend, fietsen of met de auto. Vervoer door naasten/
mantelzorger, WMO Taxi

• Thuiskomst: Korte tijd voor het avondeten

	 beleving: rust, tevreden, moe, voldaan 

• Overstap intensievere woonvormen: door de progressieve ziekte is het mogelijk 
dat de zorg het overneemt van de vrijetijdsbesteding, dan is een overstap naar 
een intensievere woonvorm klein, aangezien de participant al gewend is aan het 
Odensehuis. 

 

5.3. waardepropositie canvas 

Op basis van de analyse van het veldonderzoek, de toegepaste piramide van Maslow (zie 
paragraaf 2.1.1.1.), de klantbelevingsreis kan het waardepropositie canvas ingevuld worden. In 
bijlage 2 is het ingevulde canvas toegevoegd.

Voor de linkerzijde van het canvas het klantsegment:  

Klantsegment Odensehuis Groningen

Taken:

Functioneel: op zoek naar vrijetijdsbesteding  
Sociale taken: vriendschap, deelname aan de maatschappij, contact met lotgenoten 
Persoonlijke/emotionele taken: doorzetten en ervaren van het ‘gewone leven’  

Pijnpunten:

ongewenste resultaten/problemen: gebrek aan eigen regie, beslissingen uit handen nemen 
Hindernissen: hoge drempel, acceptatie van de diagnose  
Risico’s: gevoel van onbehaaglijkheid of ongelijkwaardigheid, onbegrip

Voordelen:

vereiste voordelen: behoud van eigen regie, veiligheid en vrijheid 
verwachte voordelen: sociale contacten, deelnemen aan activiteiten 
gewenste voordelen: gevoel van veiliggheid en geborgenheid, gelijkwaardigheid  
Onverwachte voordelen: behoud van eigen regie en zelfstandigheid
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Conclusies 

De te onderzoeken vraag voor het Odensehuis Groningen was: 

‘Hoe kan de vrijetijdskunde een bijdrage leveren aan de concretisering van de ondersteuning die 
het Odensehuis wil bieden?’

Voordat er antwoord wordt gegeven op deze vraag, worden er eerst antwoord gegeven op de 
deelvragen:

1. Welke Leisure-theorieën zijn toepasbaar op het Odensehuis?  
Voor dit onderzoek zijn vier theorieën vanuit de opleiding toegepast. De eerste is 
de beleveniseconomie. Bij de beleveniseconomie staat de beleving centraal, die wordt 
geassocieerd met een product of dienst. Voor het Odensehuis geldt dat de focus niet zozeer 
op de dienst ligt, maar op de beleving van de dienst. Er wordt veel nadruk gelegd op hoe de 
bezoekers het meest uit de dag kunnen halen. Hierin is belangrijk dat er rekening wordt 
gehouden met de ziekte, maar vooral ook te focussen op de dingen die nog wel kunnen. Deze 
theorie vormt dan ook de onderliggende gedachte voor het onderzoek, waarop de andere 
theorieën worden toegepast.

De tweede theorie is de piramide van Maslow, dit model geeft inzicht op de menselijke 
behoeften. Juist hier focust het Odensehuis op. Daarom is dit model gebruikt om die 
behoeften van een mens met dementie in kaart in te brengen en onder te brengen in het 
model. Dit geeft schematisch weer aan welke behoeften van de mens wordt voldaan. 

De derde theorie is de klantreis, voor het Odensehuis geldt dat de klantbelevingsreis van 
toepassing is voor het onderzoek. De klantreis is gebruikt voor de opbouw van de interviews. 
Daarbij is rekening gehouden met de feitelijke contactpunten van het Odensehuis, maar ook 
de beleving van deze contactpunten. 

De derde theorie is het waardepropositie canvas. Dit model is gebruikt om de waarde van 
het Odensehuis in kaart te brengen. Het onderzoek is in gegaan op de behoeften van 
de bezoekers en waarde die de organisatie levert. Het canvas heeft laten zien dat het 
Odensehuis een fit heeft bereikt. 

2. Welke feitelijke aspecten vanuit de vrijetijdskunde zijn terug te vinden in de activiteiten die nu 
plaatsvinden in het Odensehuis? 
De feitelijke aspecten vanuit de vrijetijdskunde zijn onder te brengen in de klantreis. De 
klantreis heeft een feitelijke weergave gegeven van datgene waar bezoekers van het 
Odensehuis mee te maken krijgen, zoals vervoer, begroeting en de lunch. Normale zaken 
waar eenieder dagelijks mee te maken krijgt, maar binnen het Odensehuis is er nagedacht 
om dit de familiaire sfeer te geven waarbij bezoekers zich thuis kunnen voelen. Binnen de 
zorg word vaak gewerkt met een patiëntreis, waarbij ook de belevingen en emoties van een 
patiënt centraal staan, maar waar de reis toch meer gericht is op het in kaart brengen van en 
het verloop van de ziekte is de klantreis gericht op de communicatie, diensten en processen 
met het oog op de persoon. 

3. Wat is de subjectieve beleving van het Odensehuis, waar de organisatie een voordeel mee kan 
doen? 
De subjectieve beleving van het Odensehuis zit vooral in het behoud van de eigen regie, 
die de mensen met dementie zo belangrijk vinden, zo blijkt uit de interviews. Voor het 
Odensehuis is geen indicatie nodig en ook geen zorgplan. Dat maakt de bezoekers (mensen 
met dementie, naasten en vrijwilligers) vrij om te doen en te laten waar de bezoekers op dat 
moment zin in hebben. Het vervoer is de eigen verantwoordelijkheid en in de loop van de dag 
is er vrije keuze in activiteiten. Geen activiteit, maar gewoon een krantje lezen, is ook goed.  
Daarnaast is de subjectieve veiligheid van groot belang. Mantelzorgers en familie moeten wel 
het gevoel krijgen dat zij hun partner of familielid achterlaten op een plek waar naar ze om 

gekeken wordt. Pas dan ervaren de mantelzorgers of de familie de rust waar zij naar op zoek zijn.  
Voor de mensen met dementie geldt dat er altijd iemand is die ze goed kennen en ook 
interesse in hen tonen. Daarnaast ontmoeten ze lotgenoten en delen ze ervaringen. Zo voelen 
deze mensen zich en veilig en geborgen. Een groot goed om als Odensehuis te vergaren. De 
subjectieve veiligheid is niet iets wat te meten is of in te zetten als tool, maar puur door de inzet 
van de coördinator en de vrijwilligers. Dit spreekt zich voort door (oud)bezoekers en zakelijke 
relaties en krijgt zo deze naam. 

4. Welke positie neemt het Odensehuis in binnen het veld van zorg en vrijetijdsbesteding? 
Zoals gebleken uit de interviews kennen de bezoekers het Odensehuis vooral via de website 
en/of zijn ze doorgestuurd door de ouderengeneeskunde (UCO), de huisarts of team290. Dat 
betekent dat het Odensehuis voor mensen is die nog thuis wonen, maar wel op zoek zijn naar 
een plek voor gelijkgestemden. Het Odensehuis staat eigenlijk tussen een vrijetijdsvereniging 
en de reguliere dagopvang in. Het is voor mensen die wel de aandacht en interesse nodig hebben 
maar niet de zorg van een reguliere dagopvang. Daarmee wordt het Odensehuis meer een 
vrijetijdsbesteding in plaats van een dagopvang, maar wel met een professioneel oog. Daarnaast 
versoepelt het Odensehuis een eventuele overstap naar een intensievere zorg- of woonvorm. 
Mensen met dementie hebben vaak dan al eens om informatie gevraagd en zijn het gewend om 
ergens anders te zijn dan thuis.  
Wel beweegt het Odensehuis steeds mee met de bezoekers van dat moment en probeert in te 
spelen op de wensen en behoeften van die bezoekers. Daarmee is de dag heel persoonsgericht 
en is er veel keuze. Daarom neigt het Odensehuis meer naar een vrijetijdsvereniging dan 
naar een reguliere dagopvang, maar wel met het een professioneel oog door de kunde van de 
coördinator. 

5. Welke werkzame factoren kunnen er beschreven worden aan de hand van de vrijetijdskunde?  
De hoofdfactoren die uit de analyse zijn voortgekomen zijn de werkzame factoren die uit dit 
onderzoek naar voren zijn gekomen met input vanuit de klantreis en het waardepropositie 
canvas. 

Behoud van eigen regie 
Zowel van de mensen met dementie, mantelzorgers, vrijwilligers, bestuur en de coördinator 
komt duidelijk naar dat het behoud van eigen regie heel belangrijk is voor de bezoekers. Zo 
ervaren de bezoekers de eigen keuze en het meebeslissen als vrij en gelijkwaardig. Het voelt 
alsof de bezoekers nog mee mogen doen, terwijl er in het buitenleven veel uit handen wordt 
genomen. 

Sociale aspect   
Doordat het Odensehuis inspeelt op de gelijkwaardigheid is het sociale aspect een cruciale 
factor geworden. Zowel mensen met dementie als naasten, vrijwilligers en stagiaires voelen zich 
gehoord en op hun gemak. Dat is een wezenlijk verschil met zowel de reguliere dagopvang, waar 
de organisatie veel meer gelaagd is, maar ook de vrijetijdsverenigingen waar zich toch groepjes 
voordoen. Dat is bij het Odensehuis niet aan de orde. 

Subjectieve veiligheid 
Ook de veiligheid komt veelvuldig naar voren uit de interviews. Mantelzorgers hebben een 
gevoel van rust nodig om thuis ook te kunnen ontspannen. Dat is alleen door het inzicht dat 
de partner/familielid ergens goed op zijn of haar gemak is. Daarnaast telt de kunde van de 
coördinator. Voor de mensen met dementie is het gevoel van veiligheid en geborgenheid hoog 
door de interesse en de kennis van de vrijwilligers en de coördinator.  

Financiële vrijheid 
Als laat het zakelijke deel van het Odensehuis. Doordat het Odensehuis geen indicatie heeft en 
daarmee geen financiële basis maakt dat de organisatie kwetsbaar op financieel gebied. Maar 
daarnaast is het ook de kracht, omdat de vrijwilligers en coördinator veel tijd en energie steken 
in het leren van kennen van elkaar, de mensen met dementie en de naasten. Daardoor worden 
bovenstaande factoren zo sterk gevoeld, zo blijkt uit de interviews. Door een indicatie en een 
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zorgplan verschuift de focus van mens naar ziekte en dat is het laatste wat het Odensehuis wil. 

Als laatste de probleemstelling: 

‘Hoe kan de vrijetijdskunde een bijdrage leveren aan de concretisering van de ondersteuning die het 
Odensehuis wil bieden?’

De reguliere zorg kan het stijgende aantal mensen met dementie niet opvangen met de huidige 
geïndiceerde zorgvormen. Dit onderzoek heeft door middel van een aantal theorieën vanuit 
de vrijetijdskunde laten zien dat de sector een bijdrage kan leveren aan de concretisering 
van de ondersteuning van het Odensehuis. Door het Odensehuis als onderdeel van de 
beleveniseconomie te zien, waar de beleving van een dienst of product centraal staat, kan 
er gesteld worden dat juist die beleving zo belangrijk is. De dienst past zich aan de populatie 
van dat moment aan, maar de beleving blijft hetzelfde: vrijheid, gelijkwaardigheid, gevoel van 
thuis, familiaire sfeer. Daarnaast heeft de klantreis zich bewezen door de mens centraal te 
zetten in plaats van de ziekte, zoals bij een patiëntreis. Duidelijk is geworden dat door een 
indicatie en een zorgplan de focus verschuift van mens naar ziekte. De piramide van Maslow 
heeft de behoeften in kaart gebracht, maar ook de strubbelingen. Dit heeft ertoe geleid dat 
het waardepropositie canvas ingevuld kon worden om erachter te komen dat het Odensehuis 
een fit bereikt heeft met de dienst die op dit moment wordt aangeboden. De behoeften van de 
bezoeker komen overeen met de dienst die het Odensehuis aanbiedt. Dit tezamen maakt dat de 
werkzame factoren van het Odensehuis zijn: 

• Het behoud van eigen regie

• Het sociale aspect 

• De subjectieve veiligheid

• Financiële vrijheid 

Aanbevelingen 

Het doel van dit onderzoek was om de vraaggerichte, dienstverlenende steun beter in beeld te brengen 
met het oog op de kanteling van aanbod naar vraag. Zodat het Odensehuis, en ook de gemeente een 
beter beeld krijgen van de werkzame factoren. Leisuremanagement kan daarin een cruciale rol spelen. 
Centraal staat daarbij staat de beleving van de mens, wat heeft hij of zij nodig en wat kan hij of zij nog en 
hoe kunnen we de activiteiten en de opvang om deze persoon heen bouwen.  
 
Zoals te lezen in de conclusies is dit doel behaald. Het is duidelijk dat de vraag en de behoefte van de 
bezoekers voorop staan en dat het Odensehuis zich aanpast en meebeweegt met de populatie van dat 
moment. Daarnaast zijn er vier werkzame factoren voortgekomen uit het onderzoek die het Odensehuis 
kan gebruiken, zo ook de gemeente. Daarnaast heeft het onderzoek de verschillen aangegeven tussen 
een reguliere dagopvang, vrijetijdsvereniging en het Odensehuis, om vervolgens aan te kunnen geven 
dat het Odensehuis daar tussenin staat. Wel dichter bij een vrijetijdsvereniging dan bij een reguliere 
dagopvang. 

De volgende aanbevelingen/adviezen komen hieruit voort:

• Het Odensehuis kan het best omschreven worden als vrijetijdsbesteding in plaats van 
dagbesteding. Dit kan doorgezet worden naar alle online kanalen. 

• Onderling taalgebruik is van belang bij het gevoel van gelijkwaardigheid en het gevoel van 
thuis. 

• De subjectieve veiligheid mag wat meer worden benadrukt, uit de interviews is gebleken 
dat de respondenten dit erg waarderen. Zowel voor de mantelzorgers thuis als voor de 
bezoekers van het Odensehuis. 

• Uit het interview met Hennie Nijboer, van het Heijmanscentrum, is gebleken dat de 
organisatie bezig is met het opzetten van ontmoetingsplekken naast de reguliere 
dagopvang. Dit heeft raakvlakken met het Odensehuis, wellicht kunnen de mogelijkheden 
besproken worden om dichter tot elkaar te groeien. 
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Discussie 

Om te beginnen is het verloop van dit onderzoek heel voorspoedig gegaan. Het contact met de 
opleiding en het contactpersoon van het Odensehuis verliep heel soepel. Daarnaast vonden de 
deelnemers van de interviews de insteek van dit onderzoek interessant en vernieuwend. Dat 
maakte het makkelijk om inhoudelijk sterke interviews te houden, de deelnemers waren bereid 
om veel te vertellen. 

Voor dit onderzoek is gekozen om kwalitatieve methoden te gebruiken. In eerste instantie 
was het de bedoeling om participerende observaties te houden om vervolgens interviews af 
te nemen ter verdieping. De observaties waren uiteindelijk niet nodig omdat de interviews 
zo uitgebreid waren. Daarnaast heeft een vorige stage van de onderzoekster geholpen om 
al veel kennis van het Odensehuis op te doen. Ook was er bedacht om na het onderzoek, de 
bevindingen te bespreken met een focusgroep. Uiteindelijk is er gekozen om dit niet te doen 
omdat het onderzoek met twaalf interviews al heel uitgebreid was. Nog meer informatie vanuit 
een focusgroep zou voor verwarring kunnen zorgen.  
 
Uit de resultaten is gebleken dat het onderzoek een succes is. Het heeft bewezen dat de 
vrijetijdssector van toegevoegde waarde kan zijn voor het Odensehuis. Het Odensehuis heeft 
meer raakvlakken met de vrijetijdssector dan met het zorg- en welzijnsveld. Voor een volgende 
keer zou het beter zijn om de reguliere dagopvang nog breder in beeld te brengen. Voor dit 
onderzoek is er voor het Heijmanscentrum gekozen, die heeft een reguliere dagopvang, maar 
daarnaast ook ontmoetingsplekken. Een vervolg van dit onderzoek zou kunnen zijn door 
de mogelijkheden in kaart te brengen of een grote zorgaanbieder, in dit geval Lentis, en een 
Odensehuis dichter bij elkaar zouden kunnen komen. Wél met de normen en waarden van 
het Odensehuis.  Daarnaast valt de Wenakker onder reguliere dagopvang, maar is nog steeds 
heel specialistisch en voor weinig mensen weggelegd. Een meer gangbare dagopvang zou het 
onderzoek meer valide maken.  
Een ander punt wat ter discussie gesteld kan worden is de financiële basis. Waar een Odensehuis 
financieel onzeker staat en afhankelijk is van subsidies, is een reguliere dagopvang met indicatie 
verzekerd van een financiële basis. Het Odensehuis hoeft daarnaast geen verantwoording af 
te leggen en kan zich daarom focussen op de bezoekers. De vraag wat het best bij iemand past, 
hangt af van de persoon. 

Als laatst nog kort de subjectieve veiligheid. Dit is puur gecreëerd door de inzet van de 
coördinator en de vrijwilligers en niet door te leunen op zorgplannen en professionals. Dit 
spreekt zich voort door (oud)bezoekers en zakelijke relaties en krijgt zo deze naam. Een punt om 
trots op te zijn en een groot compliment voor de organisatie. 
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Bijlage 2. Waardepropositie canvas 
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Bijlage 3. Opbouw onderzoeksrapport  
 

Interviewvragen   Deelnemers Interview 
                              
Deelvraag  Link naar theorie  

  marjolein  cilly  dina  Bernice elfriede  Bert  Rineke  Ida  Wina  Hennie  Gerrie Ineke   1 2 3 4 5  
Algemeen  Algemeen                    
Voorstel rondje: naam, leeftijd, jaren 
ervaring binnen het zorgveld en 
dementie 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       NVT 

Hoe ben je terecht gekomen op het 
Odensehuis? 

bereik Odensehuis 
1 1 1 1 1 1 1 1           NVT 

Wat is je affiniteit met mensen met 
dementie?  

affiniteit  
1 1     

1 
1 1 1 1 1       Dementie 

Organisatie structuur  organisatie structuur  
 

  
  

 
            

Hoe ziet de organisatie eruit? (spelleider, 
leidinggevende)  

Structuur organisatie 1 
1 

  

  

1 
1 1 1 1 1  1   1  

Customer journey, 
waardepropositie van de 
organisatie  

welke participanten ontvang je hier? structuur organisatie 1 
1 

   

 

 

 1 1 1 1     1  

dementie, piramide van maslow, 
klantsegment 

heb je een indicatie nodig om hier te 
komen? 

scructuur organisatie 
1  

   

 

 

 1 1       1  

dementie, piramide van maslow, 
klantsegment  

Hoe bereiken mensen het Odensehuis 
online? Via website, social media..  

bereik Odensehuis  1 
1 

1   1 1 1  1   

 1     

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidige beleving van 
klant/serviceprocessen 

Hoe bereik mensen het Odensehuis 
offline? Via huisarts, andere 
hulporganisaties..  

bereik Odensehuis  1 
1 

1   1 1 1  1 

   1     

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidige beleving van 
klant/serviceprocessen  

Wat is het verschil tussen een reguliere 
dagopvang en het Odensehuis? 

USP's Odensehuis 1 

 

   

 

 

 1        1 1 

Customer journey, 
waardepropositie van de 
organisatie  

Wat zijn de sterke punten van het 
Odensehuis?  

Sterke punten 
Odensehuis 

1 
1 

1 1 1 1 1 1  1 
    1    

Customer journey, customer gains, 
gain creators, klantsegment  

Wat zijn verbeterpunten van het 
Odensehuis?  

Verbeterpunten 
Odensehuis 

1 
1 

1 1 1 1 1 1  1 
     1   

Customer journey, customer pains, 
pain relievers, klantsegment  

Hoe zie je het Odensehuis over 10 jaar? 
verwachtingen 
organisatie 

1 
1 

   1 1 1   

      1 1 

Customer journey, inzicht krijgen in 
de door de organisatie gewenste 
beleving  

Wat betekent het Odensehuis voor de 
stad Groningen? 

verwachtingen 
organisatie   

   1 1 1 
        1  

Beleveniseconomie, impact op de 
samenleving  

Hoe ziet het veiligheidsprotocol eruit?  veiligheid 1 
1 

   

 

 

 1 1 1 1   1 1   

waardepropositie van de 
organisatie  

Hebben jullie wel eens te maken gehad 
met mensen met dementie onder leden? 

verantwoordelijkheid 
t.a.v. dementie    

   

 

 

   1 1       dementie, piramide van maslow 

Wat is de verantwoordelijkheid van de 
organisatie t.a.v. dementie? 

verantwoordelijkheid 
t.a.v. dementie    

   

 

 

   1 1  1   1  

waardepropositie van de 
organisatie  

Wanneer eindigt de verantwoordelijkheid 
van de organisatie t.a.v. dementie? 
(beëindiging lidmaatschap)  

verantwoordelijkheid 
t.a.v. dementie  

      

 

   1 1  1   1  

waardepropositie van de 
organisatie  

Objectief (feitelijk)         
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Hoe ziet een dag op het (organisatie) 
eruit? 

dagbeschrijving  
1 1 1 1 1 1 

 
 1 1 1 1  1 1 1 1   

Wat zijn je taken binnen het 
(organisatie)?  

taakbeschrijving  
1 1 1   1 

1 
1 1 1 1 1  1 1 1 1  

Customer journey, functionele + 
emotionele beleving 

Heb je ook ervaring bij reguliere 
dagopvang voor mensen met dementie? 
Zo ja, hoe zag zo'n dag eruit? 

dagbeschrijving  
1 1 1 1 1 1 

 

         1  

customer journey, inzicht krijgen in 
de huidige beleving van 
klant/serviceprocessen 

Welke handvatten biedt het Odensehuis 
mensen met dementie aan om zichzelf te 
blijven stimuleren?  

handvatten t.a.v. 
dementie 1 1 1 1 1 1 

 

 1 1     1 1   

customer journey, inzicht krijgen in 
de huidige beleving van 
klant/serviceprocessen, 
klantsegment 

Is er nauw contact met intensievere 
zorgvormen indien nodig?  taakbeschrijving  1 1     

 

 1        1  customer journey 

Subjectief (beleving)                     

Hoe ervaar je een dag op het 
(organisatie)? Hoe gaan de (...) met 
elkaar om? ervaring organisatie 1 1 1 1 1    1 1 1 1  1 1 1   

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidge beleving van 
klant/serviceprocessen, 
klantsegment 

Hoe ervaarde je een dag op een reguliere 
dagopvang?  ervaring organisatie 1 1 1             1 1  

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidge beleving van 
klant/serviceprocessen, 
klantsegment 

Hoe ervaren mensen met dementie deze 
handvatten volgens jou? 

handvatten t.a.v 
dementie 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1   

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidge beleving van 
klant/serviceprocessen, 
klantsegment 

Hoe ervaar je de communicatie vanuit 
het Odensehuis?  bereik Odensehuis   1 1 1 1    1    1 1 1   customerjourney, waardepropositie 

Hoe ervaart (de persoon met dementie) 
het (organisatie)?  ervaring organisatie   1   1   1 1     1 1   

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidge beleving van 
klant/serviceprocessen, 
klantsegment 

Zie je ook verandering in gedrag sinds 
(persoon met dementie) regelmatig het 
(organisatie) bezoekt?  gedrag   1 1 1 1   1 1     1 1   

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidge beleving van 
klant/serviceprocessen, 
klantsegment 

Hoe is de saamhorigheid binnen de 
organisatie?  ervaring organisatie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1   

Customer journey, inzicht krijgen in 
de huidge beleving van 
klant/serviceprocessen, 
waardeproposistie van de 
organisatie  

Voldoet het Odensehuis aan je 
verwachtingen of zie je nog graag iets 
veranderen?  

verwachtingen 
organisatie  1 1 1 1 1 1 1 1  1    1 1 1 1  

customer journey, inzicht krijgen in 
de door de organisatie gewenste 
beleving  

TOTAAL AANTAL INTERVIEWVRAGEN:   23 21 18 13 13 18 13 13 16 20 12 12        
TOTAAL AANTAL INTERVIEWVRAGEN 
PER DEELVRAAG:                10 12 13 14 2  
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Bijlage 4. Transcripties 
 

Transcript 
Interview Odensehuis met Bernice Kamphuis  
17 december 2020 

 
Anna 
Kun je beginnen met jezelf kort voorstellen?   
 
Bernice 
Ik ben Bernice Kamphuis, ik ben getrouwd met Ekke en wij hebben twee kinderen. Daarnaast hebben 
wij 4 kleinkinderen. We zien ze niet zo vaak, want we hebben allemaal onze eigen levens. Af en toe is 
toch wel fijn.  
 
Anna 
Hoe ben je bij het Odensehuis terechtgekomen? Weet je dat nog? 
 
Bernice 
Ja, dat weet ik nog, het heeft me behoorlijk geschokt. Ik was bij de huisarts en gaf aan dat ik heel veel 
vergeet. De huisarts heeft me doorgestuurd naar het UMCG en daar hebben ze allerlei testen 
afgenomen. Het bleek dat ik heel goed ben in taal, maar niet zo goed in rekenen.  
 
Anna  
En hoe ging dat verder? Je was bij de ouderengeneeskunde? Of de neuroloog?  
 
Bernice 
Oja, bij de ouderengeneenskunde. Ik heb allerlei scans daar gehad en daaruit bleek dus dat ik 
dementie heb. Daar was ik zeer geschokt over. Ik kon het eigenlijk niet geloven en ik kon er ook niet 
goed mee omgaan. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Het is een progressieve ziekte, dus je komt er niet 
van af en dat is moeilijk.  
 
-  kleine onderbreking, iemand loopt binnen en maakt een praatje over de beleef TV, een interactieve 
speeltafel voor mensen met geheugenproblemen -  
 
Anna  
Het belangrijkste om met een beleef TV te werken is dat de mensen het leuk vinden! 
 
Bernice 
Ja, dat klopt, en dat is zeker zo met mensen met dementie. Dat zie je ook hier om mij heen. Als 
mensen het niet leuk vinden, dan haken ze af. Dan willen ze gewoon niet mee doen. Als het mensen 
niet interesseert, dan nemen ze het niet op. Dan is onthouden ook zeer moeilijk.  
 
Anna 
Oké, eventjes terug naar het ziekenhuis hoor. Je gaf aan dat je de diagnose dementie hebt gekregen 
en heb je daar ook voor het eerst van het Odensehuis gehoord?  
 
Bernice  
Nee, dat niet. Ik heb via Lentis van het Odensehuis gehoord. Zij hebben mij die tip gegeven en dit 
wou ik eerst niet natuurlijk. Maar goed, op den duur, mijn man drong er ook op aan. 'Je kan toch 
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eens even gaan kijken'. Dus nou ja, toen ben ik toch eens langsgegaan. De eerste keer was ik niet 
echt onder de indruk. Maar de vrijwilligers zijn wel echt heel aardig en leuk. En de mensen zelf zijn 
ook heel lief. Je vind nergens lievere mensen zoals hier.  
 
Anna 
Zijn dat ook de sterke punten van het Odensehuis?  
 
Bernice  
ja absoluut, de mensen.  
 
Anna  
Je bedoelt dus hoe de mensen met elkaar omgaan en hoe ze zijn..?  
 
Bernice  
Ik ben natuurlijk geen ervaringsdeskundige. Iedereen heeft zijn eigen verhaal over de ziekte, maar 
het is bij iedereen wel herkenbaar en bespreekbaar. Iedereen weet wat de ander heeft, niet in detail, 
maar wel dat je geheugen achteruit gaat en dat het moeilijk is om dingen te onthouden.  
 
Anna 
Misschien ook dat het er mag zijn? 
 
Bernice  
Ja, je kan hier je zelf zijn en dat is fijn. Je mag er zijn en je hoeft je niet schamen of te verantwoorden. 
Dat is in de buitenwereld wel echt anders hoor. Tenminste, dat is mijn ervaring. 
 
Anna  
Vind je ook iets minder leuk aan het Odensehuis? 
 
Bernice  
Ja, het enige wat ik niet zo leuk vind, is dat dit het begin van mijn einde is. Dat heeft niets met het 
Odensehuis te maken, maar wel dat je die eerste stap al gezet hebt. Daar heb ik wel moeite mee. 
Maar dat heeft niks met deze plek te maken. Ze doen hier wel alles om het je naar de zin te maken 
en dat vind ik zo aandoenlijk lief. Ik vind iedereen hier geweldig.  
 
Anna 
En, hoe ziet een dag er hier voor jou uit? Wat doe je op een dag? 
 
Bernice 
Ik doe wat ik graag wil, we doen bijvoorbeeld veel spelletjes. Waar ik van oudsher eigenlijk een hekel 
aan heb. Maar nu vind ik het ineens erg leuk, je interesse verschuift gewoon. Hier weet ik wat het is 
en hoe het moet. In de buitenwereld gebeuren soms dingen waar ik niks van snap. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld Netflix aangeschaft, daar ben ik al lang mee bezig maar dat snap ik nog steeds niet. Mijn 
man helpt me daar gelukkig mee. En hier zijn dus veel spelletjes van vroeger en dat is voor iedereen 
herkenbaar. OO ja, dat deden wij vroeger ook, en dat is leuk. De sfeer is heel erg leuk hier en dat vind 
ik fantastisch.  
 
Anna   
Ja precies, dus als ik je zou vragen, 'Hoe ervaar je een dag op het Odensehuis?' dan is het vooral de 
sfeer en hoe de mensen met elkaar omgaan?  
 

Bernice 
Ja, ik zou zeggen liefdevol. Ook de leiding en de begeleiding vooral, hoe die met ons omgaan. 
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Anna 
Heb je weleens ergens anders gekeken dan het Odensehuis?  
 
Bernice 
Nee, dit is heel prima.  
 
Anna 
En als je die spelletjes dan doet, heb je dan ook het idee dat je het je helpt? Dat het iets voor je doet? 
 
Bernice 
Nee dat niet, maar wat mij wel heel goed doet, is dat ik anderen af en toe een beetje kan helpen. Dat 
is fijn, en dat is een gevoel dat ik gelukkig heb. Ik ben niet helemaal dement, zeg maar zo. Mijn taal is 
heel goed, dat zegt mijn arts ook.  
 
Anna 
Oke, dat is ook fijn, je kunt dus mensen een beetje helpen als ze er niet uitkomen.  
 
Bernice 
Ja, maar wat ik echt moeilijk vind hier, is dat de mensen wegvallen. Dat doet me heel veel, daar kan 
ik niet goed tegen. Het gaat nu eenmaal zo, maar het is niet leuk. Je hecht je aan mensen. Opeens 
komt er dan een dag dat iemand er niet meer is. Hoewel ik heel goed weet dat dat erbij hoort, kan ik 
er echt niet goed tegen.  
 
Anna  
Hmm ja, dat snap ik wel..  
ik geloof dat we de meeste vragen wel gehad hebben.. Ik heb nog 'Hoe ervaar je de communicatie 
binnen het Odensehuis?' Kun je daar iets over zeggen?  
 
Bernice  
Eigenlijk merk ik daar niks van, ik ben ook helemaal niet goed met computers en ik heb dat ook nooit 
geleerd. Dus dat komt nu ook niet meer. Ik heb nu Netflix, dat is al moeilijk genoeg. Het schijnt heel 
makkelijk te zijn, maar dat is voor mij niet zo.  
 
Anna 
Nou ja, dat is voor iedereen op zich toch?  
 
Bernice 
Nou dat is ook zo, het is gewoon niet aan mij besteed om hier mee bezig te zijn. Ik heb er ook niet 
mijn best voor gedaan moet ik zeggen. Van begin af aan had ik al een hekel aan de computers.  
 
Anna  
En, hoe is de saamhorigheid binnen het Odensehuis? Je gaf eerder al aan dat iedereen heel liefdevol 
met elkaar omgaat... kan ik het zo omschrijven? 
 
Bernice 
ja dat klopt, het Odensehuis is als een tweede thuis voor mij. Het is goed en fijn om hier te zijn. Ik 
ben ook graag thuis, maar ik vind het hier ook fijn. Het is een warm en fijn gevoel. Ik vind het echt fijn 
om hier te mogen zijn.   
 
Anna 
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En, voldoet het Odensehuis dan aan je verwachtingen? Ik kan me voorstellen dat je de eerste keer 
dat je hier kwam er misschien anders over dacht? 
 
 
Bernice 
Nee, ik had eigenlijk geen verwachtingen. Meer van, ik zie wel. Ik kan wel eens heen gaan, dat ging 
heel voorzichtig. In het begin voelde ik me ook niet zo goed. Ik dacht, zo ziek ben ik nog helemaal 
niet. Maar ik heb wel doorgezet. Ik voelde me eerst een beetje, dat klinkt heel arrogant; zo is het niet 
bedoeld, dat ik hier niet hoorde. Een tijdje later, besefte ik me dat ik hier wel hoorde. Ik kan de 
mensen hier begrijpen en kan ze ook goed aanvoelen. Daarom kan ik ook goed met de mensen 
omgaan. We maken ook veel dezelfde dingen mee. Ook al zijn er veel soorten, het blijft dementie. 
Daar vind je toch, bij elkaar raakvlakken.  
 
Anna 
Fijn, dit was het. Meer vragen heb ik niet! Bedankt dat je even de tijd voor me hebt willen nemen.  
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Transcript 
Interview Odensehuis met Bert Galjaard  
16 december 2020 

Anna  
Kun je jezelf even kort voorstellen en vertellen hoe je bij het Odensehuis terecht bent gekomen?  
 
Bert 
Nou, ik ben Bert, ik ben de partner van Elfriede. We zijn eigenlijk begonnen in 2014. Toen heeft 
Elfriede allerlei onderzoeken gehad. Zij dachten toen dat Elfriede een lichte vorm van dementie zou 
hebben. Tijdens die onderzoeken vertelde de neuroloog over het Odensehuis. In die tijd zijn we ook 
bij de notaris geweest om een en ander vast te laten leggen nu ze nog goed was. O.a. dat ze niet naar 
een verpleeghuis wil.  
Ik gaf toen aan dat we weleens bij het Odensehuis konden gaan kijken. Nee, zei Elfriede, ik ga niet 
naar die gekken! Maar uiteindelijk is ze toch overstag gegaan. We zijn toen heel leuk ontvangen, we 
kregen koffie en we gingen sjoelen. Elfriede vond het leuk!  
In het begin bracht ik Elfriede elke keer naar het Odensehuis, maar onze casemanager vertelde over 
een taxidienst. Dit wordt gedeeltelijk vergoed door de WMO. Toen kon ze dus af en toe ook 
zelfstandig naar het Odensehuis. Ze gaat niet altijd met de taxi, want ik ga ook graag mee. Het is fijn 
om andere mensen met dementie en lotgenoten te ontmoeten. Er worden ook veel activiteiten 
georganiseerd, zoals een museumbezoek of varen. Bij dit soort uitjes ga ik altijd mee. Ook zijn ik en 
Elfriede op Jeu de Boulen gegaan. Een van de dingen die helpen met dementie zijn sociale contacten. 
Dat brengt me terug bij het Odensehuis, want de sociale contacten die Elfriede heeft door het 
Odensehuis zijn heel belangrijk. Zo ziet ze, afzonderlijk van mij, ook andere mensen.  
Ik ben hier begonnen met Boccia, dit lijkt op Jeu de Boules, alleen dan met zachte ballen en binnen. 
Dit is heel goed ontvangen, maar nu kan dat natuurlijk niet met corona. Wat heeft dit nu voor invloed 
op Elfriede’s toestand. Vooral dat ze thuis een stuk rustiger is. Als het Odensehuis bijvoorbeeld twee 
weken dicht is, dan is het heel moeilijk voor mij thuis. Ik ben wel heel geduldig, maar als iemand tien 
keer hetzelfde vraagt, dan houdt het wel een keertje op. Dan is het Odensehuis gewoon zo'n 
uitkomst.  
 
Anna 
Oja, gaat ze dan ook meer verhalen vertellen of vragen stellen? 
 
Bert 
Nee dat niet, haar geheugen is wel echt slecht. Ze vertelt dus niet echt verhalen, maar ze kan soms 
wel vertellen dat ze een pannenkoekje hebben gegeten of soep tussen de middag. Marjolein heeft 
me laatst gevraagd om in het bestuur toe te treden. Min of meer als vertegenwoordiger van de 
mensen. Omdat ik er dus veel ben, als het geen coronatijd is.  
 
Anna 
Oke, even terug naar de organisatiestructuur. Hoe bereik je het Odensehuis online? via de website, 
social media..? 
 
Bert 
Nee, in het begin wel af en toe de website, maar Marjolein stuurt elke week het programma per 
mail. Dus dat is voor mij voldoende, dan weet ik wanneer ik er moet zijn. Wat ik wel fijn vind, is dat 
Marjolein af en toe foto's en verhalen op Facebook zet.  
 
Anna  
en offline bereiken jullie het Odensehuis, in dit geval, via het ziekenhuis? 
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Bert  
Ja, via de ouderengeneeskunde.  
 
Anna 
en de casemanager van Team290, kende hij of zij het Odensehuis? 
 
Bert  
Nou, de eerste niet, voor haar was Elfriede eigenlijk een te licht geval en kregen we dus weinig hulp. 
De tweede kende het Odensehuis wel, via haar kregen we ook een huishoudhulp. Dat werd me ook 
een beetje teveel, je moet nagaan dat ik alle huishoudelijke taken nog moest leren. Ik had 
bijvoorbeeld nog nooit gekookt. Ik snap trouwens niet hoe Elfriede dat ooit met drie kinderen heeft 
gedaan. Koken, schoonmaken, de was, strijken. Nu, na vijf jaar, lukt het koken me wel. Ze vindt het in 
elk geval lekker. Het fijne van een casemanager is dat ik even mijn ei kwijt kan plus zij rapporteren 
alles. Ik hoef dus niks te onthouden. 
 
Anna  
Kun je vertellen wat de sterke punten zijn van het Odensehuis? 
 
Bert 
Marjolein! Zij heeft ogen in haar achterhoofd. Als ze voor is, weet ze wat er achter gebeurt en ze is 
nog zo bescheiden ook. Daarnaast heb je hier geen gezeur met allerlei administratie, zoals bij een 
reguliere dagbesteding. Het is hier heel vrij. Ik ken ook mensen die naar een reguliere dagbesteding 
gaan, maar daar staan activiteiten veel meer vast. En moet je op bepaalde dagen en bepaalde tijden 
komen. Dat is hier niet zo. Elfriede mag sjoelen wanneer ze wil en als ze even niks wil doen, is dat ook 
goed.  
 
Anna 
Oke, dus het grote voordeel van het Odensehuis is in de eerste plaats Marjolein en daarnaast de 
vrijheid die men hier krijgt.  
 
Bert  
Daarnaast ook de mantelzorgers en familie die altijd welkom zijn om koffie te drinken of mee te gaan 
met excursies.  
 
Anna 
Dat is ook een sterk punt hé, dat de mantelzorgers en familie altijd mee mogen doen.  
 
Bert 
De andere kant is dat er in het Alzheimer Café in Bedum, bijna geen mensen met dementie meer 
komen. Alleen casemanagers en mantelzorgers.  
 
Anna 
Hmm oke, en verbeterpunten voor het Odensehuis? 
 
Bert 
Nee hoor, als er iets is dan kom ik wel met ideeen, Marjolein heeft fantasie genoeg. Dus er is altijd 
genoeg te doen. Ik zou het schilderen voor Elfriede wel weer leuk vinden.  
 
Anna  
Hoe zie je het Odensehuis over 10 jaar?  
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Bert 
O, daar heb ik nog nooit over gedacht.. Maar ik ben wel bezig om een nieuwe locatie te zoeken in 
Bedum. Voor over 10 jaar zullen er meer Odensehuizen zijn. Met het oog op de vergrijzing komen er 
meer mensen met dementie, dus in Groningen zullen er ook meer locaties komen.  
 
Anna  
Dus over 10 jaar zou je graag meer Odensehuizen willen omdat deze vorm van opvang heel fijn is 
voor de mensen met dementie maar zeker ook voor hun naasten.  
 
Bert 
Daarnaast denk ik dat een combinatie met 'Opstap' ook zeer wenselijk is.  
 
De 'Opstap' is een herstel en respijt logeerhuis voor kortdurend verblijf.  
 
Anna 
En, wat betekent het Odensehuis voor de stad Groningen? 
 
Bert 
Nou, het is een pareltje hé! Het is fijn aan deze locatie dat er een parkje bij is. Dat is fijn voor de 
mensen om te wandelen. Voor mij is het is makkelijk bereikbaar vanuit Bedum, maar voor andere 
mensen uit het zuiden van de stad is het een stuk moeilijker. Daarom zijn die andere locaties zo 
belangrijk. Daarnaast heeft het Odensehuis ook een wijkfunctie.  
 
Anna  
Dus het betekent voor de stad Groningen dat er een inloophuis voor kwetsbare groep is. De steeds 
grotere groep ouderen in Groningen hebben zo een plek om te zijn.  
 
Bert 
Plus, een educatieve functie om bijvoorbeeld  schoolkinderen uit te nodigen om kennis te maken met 
een andere groep in de wijk. Zo maakt de wijk kennis met de verschillende groepen in de wijk en kun 
je zo ook iets voor elkaar betekenen.  
 
Anna 
Hoe zag een dag eruit voor de coronatijd? 
 
Bert 
Nou, bij binnenkomst gelijk koffie drinken. Dat is belangrijk. Zowel mensen met dementie en 
naasten. Daarna moeten de mensen bewogen worden om iets te gaan doen. Ze nemen zelf geen 
initiatief meer om iets te gaan doen. Daarom moeten ze bewogen worden. Bijvoorbeeld, een 
spelletje, sporten, sjoelen. Maar ook daarin kan er geschoven worden. Het rooster wordt altijd 
aangepast op datgene wat de mensen graag willen doen. Daarnaast gaan ze soms uit het Odensehuis 
voor een activiteit.  
 
Anna 
Oke, dus de dag begint met koffie, daarna moeten mensen bewogen worden, gaan ze een acitiviteit 
doen. Daarna gaan ze eten, lunchen..  
 
Bert 
Ja, dat is ook heel belangrijk. Voor de corona was dat een hele lange tafel. Dat was heel gezellig, dat 
verbindt de mensen.  
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Anna  

Heb je verder nog taken binnen het Odensehuis? Je hebt al verteld over het Boccia..  
 
Bert 
Ja, nou ik heb het druk genoeg. Maar Marjolein heeft me gevraagd om deel te nemen aan het 
bestuur. Mijn functie is om daar te vertellen wat hier gebeurd. Ondanks dat ik het knap vindt wat het 
bestuur doet, zijn ze niet zo veel op het Odensehuis zelf. Dus daar ligt mijn taak om dat te vertellen.  
 
Anna 
Oke, ik heb verder nog opgeschreven, welke handvatten biedt het Odensehuis om mensen met 
dementie te blijven stimuleren. Nu hebben we het al over het een en ander gehad, zoals de 
activiteiten en het sociale aspect..  
 
Bert  
Nou ja, bijvoorbeeld, Siep zei altijd; 'Ik ga naar mijn werk', als hij naar het Odensehuis ging. Dus het 
bieden van regelmaat, het behouden van eigenwaarde, het zelf kunnen beslissen over wat je gaat 
doen is heel fijn voor de mensen met dementie. Dat is iets wat thuis anders is, daar wordt meer voor 
ze gezorgd. De basis wordt voor ze gedaan, bijvoorbeeld wat je elke dag gaat eten. Terwijl ze eerst 
elke dag zelf kookten.  
 
Anna 
Oke,  dus dat is eigenlijk belangrijk qua handvatten he, de regelmaat, het behouden van eigen regie, 
het sociale aspect. Dat zijn ook handvatten die anders zijn dan een reguliere dagbesteding denk  ik 
toch? 
 
Bert 
ja, daar ligt het veel meer vast, je moet er aan bijdragen afhankelijk van het inkomen en ze moeten 
vaak een indicatie hebben.  
 
Anna 
Hoe ervaart Elfriede deze handvatten? Merkt ze daar iets van? 
 
Bert  
Ja daar praat ze wel over. Vooral dat als ze niet wil, dan hoeft ze niet. Of als ze niet wil gaan, dan gaat 
ze niet. Maar ze vindt het leuk om hier te zijn. Wat mij verwondert, is dat de mensen die dood gaan, 
dat doet niks meer met haar. Soms vertelt ze dat helemaal niet, en dat is voor de andere  ook zo. 
Alsof ze het buiten houden.  
 
Anna 
Hmm, dat is apart inderdaad, alsof ze zichzelf beschermen.  
 
Bert  
ja precies..  
 
Anna 
Oke, en hoe ervaart ze de communicatie vanuit het Odensehuis? 
 
Bert 
Ja dat kan niet beter, altijd de mail of bellen.  
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Anna 
Hoe ervaart Elfriede het Odensehuis hebben we, denk ik, wel besproken. Zie je ook veranderingen in 
gedrag bij Elfriede, sinds ze het Odensehuis bezoekt? 
 
Bert 
In die vijf jaar gaat ze natuurlijk achteruit. Als het Odensehuis dicht is, heeft ze vreselijke onrust. Dan 
kan ze nog geen vijf minuten stilzitten. Als ze hier regelmatig is, dan komt ze een beetje moe thuis, 
dan kan ze thuis rustig een kopje thee drinken.  
 
Anna 
Oke, en hoe gaan die mensen hier met elkaar om? Hoe is de saamhorigheid? 
 
Bert 
Marjolein zoekt de juist mensen uit. Dat is heel knap, die zoek de juiste mensen bij elkaar. Ook de 
jonge mensen, stagiaires, doen het zo goed. Die gaan supergoed met de mensen om. Ze brengen 
enthousiasme. Ik probeer ook overal eens aan mee te doen, zodat ik weet wat het is. Plus ik kijk altijd 
naar de mensen hoe ze het doen, daar leer je namelijk ook weer veel van als mantelzorger. 
 
Anna 
Voldoet het Odensehuis aan je verwachtingen? 
 
Bert 
Ja meer dan dat. Ik ging er zonder verwachtingen heen. Het is toch wat ik er van gelezen heb, het is 
vrij, je kunt altijd weer weggaan, je zit nergens aan vast. Heel anders dan een reguliere dagbesteding. 
Dat is mooi.  
 
Anna 
Oke, dat was het! Meer vragen heb ik niet. Fijn dat je mee wilde doen. Bedankt daarvoor.  
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Transcript 
Interview Odensehuis met Cilly Limberger  
18 december 2020, 10.15  

Anna 
Nou, Cilly we hebben best veel vragen vandaag, 21! Ik wil graag beginnen met of je jezelf even kort 
kunt voorstellen. 
 
Cilly  
Mijn naam is Cilly Limberger. Ik ben hier in het Odensehuis vanaf 2013 en ik ga om met mensen met 
dementie sinds 2009. Daarvoor heb ik te maken gehad met dementie met mijn vader, dat was 
overigens een beetje op afstand. Ik heb heel wat jaren in het onderwijs gewerkt, op een basisschool. 
Daarnaast ook veel op asielzoekerscentra op basisscholen. Dat hield op te bestaan en ik kreeg daarna 
een burn-out. Vanuit die chaos, wordt vaak iets moois geboren. Toen ben ik de klankschalen 
tegengekomen en daar ben ik een opleiding voor gaan volgen. Daar ben ik mee naar het verpleeghuis 
gegaan en heb daar 2 jaar gewerkt. Ik mocht daar wekelijks de mensen klankmassages geven. Daar 
heb ik zoveel dingen gezien die gebeurden in combinatie met klank, dat ik er helemaal verknocht aan 
raakte. Dementie was eigenlijk nooit een doelgroep voor mij en klankschalen ook niet, maar het 
kwam op mijn pad. Dat is gecombineerd en daar is een passie uit geboren. Er is zó veel mogelijk met 
klankschalen in verpleeghuizen. Met verzonken mensen gebeurt zo weinig en toen zag ik wat er met 
klankschalen allemaal kon gebeuren. Dat was zo rijk. Maar, bezuiniging, bezuiniging, bekende 
verhaal. Toen dacht ik, laat ik eens naar het Odensehuis gaan. Hier heb ik mijn diensten aangeboden, 
dat was op dat moment nog te vroeg. Toen uiteindelijk ben ik hier in 2013 begonnen met een paar 
workshops te geven. Van daaruit werd het meer en zit ik hier nog. Eerst als vrijwilliger en uiteindelijk  
ook als waarnemend coördinator. Ik heb me nog bezig gehouden met de dementievriendelijke wijk. 
Een project, maak de wijk dementievriendelijk, de wijk Korrewegwijk. Ik en Anna zijn hieraan 
begonnen en dit is later doorgezet door anderen. Ik ben ook hier bezig geweest met de 
gedachtenkamer.   
 
Anna 
Goed, dus je bent begonnen in het onderwijs aan kinderen van asielzoekers en toen ben je na een 
burn-out begonnen met klankschalen en zo ben je bij mensen met dementie terecht gekomen. Eerst 
in verpleeghuizen en daarna bij het Odensehuis. Daarnaast nog een project dementievriendelijke 
wijk. Binnen het Odensehuis ben je dus waarnemend coördinator, en je geeft middagen 
klankschalen. Dan hebben we eigenlijk de volgende vraag al beantwoord; Hoe ben je bij het 
Odensehuis terecht gekomen. En je affiniteit met dementie is wellicht vanuit de klankschalen 
gekomen? Hoe de mensen er op reageren? 
  
Cilly  
Ja klopt, en zo ben ik ook hier terecht gekomen, om iets met die klankschalen te gaan doen.  
 
Anna 
Oke, dan kunnen we naar de volgende vraag, hoe ziet de oranisatie Odensehuis eruit? 
 
Cilly  
Nou het Odensehuis heeft een bestuur, een betaalde coördinator en een vervanger, er zijn 
vrijwilligers en ook mensen die beroepsmatig een acitiviteit aanbieden.  
 
Anna 
Precies, en ontvang je nog andere participanten hier dan mensen met dementie? 
  



54 
 

Cilly  
Ja, de naasten he. De mantelzorgers en familieleden. Dat zijn eigenlijk de gasten.  
 
Anna 
Precies en hoe bereiken de mensen het Odensehuis online volgens jou? 
 
Cilly  
In eerste instantie via huisarts, team290, van horen zeggen. Heel veel van horen zeggen in de buurt 
of via familieleden.  
 
Anna 
Oké, dus vooral mond-tot-mond reclame, maar ook offline.  
  
Cilly  
Ja, ik denk heel veel van deze leeftijdcategorie wel. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die wel online 
zitten, maar toch denk ik dat de meeste mensen het wel viavia, of de huisarts of team290 horen.  
 
Anna 
Precies en mochten ze toch online zoeken, waar zullen ze dan zoeken denk je? Ik kan me voorstellen 
dat als een vader of moeder wat geheugenproblemen gaat krijgen, dan ga je als kind misschien wel 
op onderzoek uit wat er allemaal mogelijk is? 
 
Cilly  
Ik denk misschien dagopvang of op informatie geheugenverlies. Misschien zelfs op diagnostisering, 
dat ze zoeken naar signalen naar dementie.  
 
Anna 
Goed, wat zijn de sterke punten van het Odensehuis? 
  
Cilly  
Nou, sowieso dat de mensen met dementie én hun partners hier kunnen komen. Partners kunnen 
ook de hele dag blijven. Er wordt zoveel mogelijk gekeken naar iemands talenten en naar dat wat kan 
en mogelijk is. Om samen een veilige basis te creëren voor de mensen die houvast kwijt zijn. 
Veiligheid bieden en flexibiliteit. Er wordt een programma aangeboden. Dit kan gedurende de dag 
altijd veranderen. Die flexibiliteit is er. Vooral kijken naar het individu, waar ligt de persoon zijn 
kracht, waar kun je de persoon nog nieuwsgierig mee maken of blij.  
 
Anna 
Precies, dus in het kort zijn de sterke punten van het Odensehuis de vrijheid, gericht op het individu 
én de groep. laagdrempeligheid, flexibiliteit, veiligheid. En natuurlijk dat de naasten ook altijd 
welkom zijn. Oké, heb je nog verbeterpunten voor het Odensehuis? 
 
Cilly  
Nou, we zitten in een heel raar jaar met Corona. We zitten met omstandigheden die totaal niet des 
inloophuis zijn. Dat raak je wat kwijt en dat is dus jammer, ik hoop dat het snel weer normaal gaat 
worden. Zodat het weer gewoon inloophuis wordt en teruggaat naar het oorspronkelijke idee. Daar 
heb ik alle vertrouwen in hoor. We zitten continu in een proces, zowel micro als macro. Als wij bij 
iemand een leuk talent aanboren, waar diegene zelf nog niet bij had stilgestaan. En we kunnen daar 
samen vorm aangeven en we kunnen iemand aanspreken op meer vreugde en plezier en het leren 
omgaan met.. en elkaar tips geven. Al dat soort dingen, dat kan ook in coronatijd, maar die diepgang 
mis je een beetje.  
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Anna 
Ja, wat corona betreft, dat gaat eigenlijk een beetje tegen de normen en waarden in van het 
Odensehuis. 
  
Cilly  
Ja, juist het principe van je mag komen en gaan wanneer je wil. Nu kom je op uitnodiging. Andere 
dagen kunnen helaas niet.  
 
Anna 
Oké, dus we kunnen stellen dat er niet zozeer verbeterpunten zijn, maar je bent continu in beweging 
om het op de juiste manier te doen.  
 
Cilly 
Precies, en dat is een blijvend proces. Zowel voor de mensen als de vrijwilligers en de betaalde 
krachten. Dat geldt voor iedereen. Het is het mooie om elkaars talenten aan te spreken en te delen. 
Die wederkerigheid bij elkaar aan te wakkeren. Dat is het mooiste en daar zijn we mee bezig.  
 
Anna 
Oké, en als je nu denkt in dat verlengde, je bent continu in beweging. Heb je dan nog een wens voor 
het Odensehuis. Bijvoorbeeld waar het Odensehuis staat over 10 jaar?  
 
Cilly  
Nou, een financiele basis zou fijn zijn. Veiligheid en rust. Structurele jaarlijkse basisvergoeding. Dat 
zou heel mooi zijn en uitbreiding. Dus meerdere locaties in de stad.  
 
Anna 
Oké, ik heb hier staan: hoe ziet het veiligheidsprotocol eruit. Daar bedoel ik eigenlijk mee, wat 
gebeurt er als er bijvoorbeeld onenigheid is of iemand wordt onwel?  
 
Cilly  
Kijk, we zijn geen zorginstelling, dat is nummer 1. Dus kom je op een gegeven moment over een 
grens van zorgbehoefte die wij niet meer kunnen waarmaken, dan bereik je een punt. Ook hierbij 
hebben we geen strakomlijnd protocol of afspraken. Het gaat om het individu, hoe kun je flexibel 
met diegene omgaan. In sommige gevallen kan een boosheid op een andere manier getriggerd 
worden of mee omgegaan dan een ander persoon. Dan moet je bedenken of wij, als Odensehuis, 
met de vrijwilligers, kunnen wij dat waarmaken. Dus wij hebben ooit een keer grens gesteld van: op 
het moment dat iemand binnenkomt en die heeft beginnende dementie en het gaat allemaal goed 
dan is het prima. Maar als er op een gegeven teveel zorg nodig is en ook door thuiszorg bijvoorbeeld 
binnen te halen. Als dat allemaal niet meer gaat, dan is dat de grens. Op een gegeven moment werd 
ook een grens gesteld als iemand in een verpleeghuis terecht komt. Maar ook dat is allemaal te kort 
door de bocht. Soms heeft iemand toch nog even nodig om wel te komen. Er is niet heel duidelijk 
een lijn, maar als het echt over vele grenzen gaat, iemand wordt heel boos en loopt tegen deuren te 
trappen, dan besluiten we wel om met mantelzorgers/familie in gesprek te gaan. Maar ook met 
team290 en de huisarts van: hoe kunnen we dit nu het best aanpakken. Er wordt dus eerst nog van 
alles uit de kast getrokken en netwerken aangesproken voor iemand eigenlijk niet meer kan komen. 
Daar doen we heel erg ons best voor.  
 
Anna  
Goed, er is dus geen veiligheidsprotocol, er wordt vooral gekeken naar het individu. Mocht er iets 
voorkomen dan wordt er met familie/mantelzorgers gesproken en wordt het netwerk aangesproken. 
Alle mogelijkheden worden onderzocht om iemand zo lang mogelijk bij het Odensehuis te laten 
komen.  
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Oke, hoe ziet een dag op een Odensehuis voor jou eruit?  
 
Cilly 
Nou, als ik hier binnen kom, doe ik de kachel aan, dan maak ik de omgeving klaar. Dan lees ik me in 
over wat er de afgelopen week allemaal gebeurd is. Eventuele dringende emails bekijk ik en dan 
komt de eerste gast binnen en de vrijwilligers. Dan drinken we koffie en gaan we bedenken wat we 
gaan doen vandaag of er is al iets gepland.  Bijvoorbeeld bewegen met Lonneke, als iemand daar 
geen zin in heeft dan hoeft het ook niet. Dan kan ik er iets anders verzonnen worden voor diegene. 
Daarna wordt de lunch voorbereid, boodschappen gedaan, eten klaarmaken in coronatijd, O, we 
maken ook altijd een soort verdeling onder vrijwilligers en stagiaires. Wie doet wat. Soms heeft 
iemand wel echt 1 op 1 contact nodig of vraagt iemand verbaal heel veel aandacht. Dan wisselen we 
elkaar een beetje af gedurende de dag. Wandelen doen we na de lunch. Dan is er vaak 's middags 
een activiteit en thee drinken en einde van de dag ruimen we op. En als allerlaatste loop ik nog het 
door het gebouw om alle deuren te checken bijvoorbeeld.  
 
Anna 
Oké, ik vat niet alles samen, maar wat belangrijk is, is dat je de sfeer goed maakt en de voorbereiding 
van wie er komt vandaag. Er is een rode draad in de dag, maar er is ook ruimte voor eigen invulling. 
De volgende vraag is wat zijn je taken binnen het Odensehuis. Die hebben we zo wel beantwoord 
denk ik. Volgende vraag is: Heb je ook ervaring in een reguliere dagopvang?  
 
Cilly  
Nee, helemaal niet 
 
Anna 
Oke, welke handvatten biedt het Odensehuis mensen met dementie om zichzelf te blijven 
stimuleren? 
 
Cilly  
Ik denk dat dat te maken heeft met het aanboren van talenten, die de mensen ook mee naar huis 
kunnen nemen. Er is bijvoorbeeld een schildersboek aangeschaft die iemand ook mee naar huis kan 
nemen om thuis te gaan schilderen. Dat is heel fysiek. Maar ook middels de gedachtenkamer, door 
elkaar tips te geven, hoe je met bepaalde dingen om gaat en wat je mee maakt, dat te delen met 
elkaar. Of bij de klankschalen probeer ik een oefening in te slijpen om te ontspannen. Een bepaalde 
oefening om te laten slapen, die je thuis kunt gebruiken om goed te kunnen ontspannen.  
 
Anna 
Oké, dus die handvatten die je biedt, is qua activiteit of oefeningen bij het ontspannen, dat je die ook 
mee kunt nemen naar huis en thuis kunt toepassen. En voor naasten..?  
 
Cilly 
Ja, voor naasten zijn er natuurlijk ook de ondersteuningsgroepen. Waarbij lotgenoten ervaringen met 
elkaar kunnen delen en natuurlijk ook mee naar huis kunnen nemen. 
 
Anna 
Precies, en hoe zit het met intensievere woonvormen? Hebben jullie daar contact mee? 
 
Cilly 
Ja, altijd het netwerk om ons heen. Dat doet vooral de coördinator. Zij heeft contact met een groot 
netwerk als de huisarts, team290, casemanagers. Zij heeft de informatie.  
 
Anna 
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Geeft zij ook weleens informatie door over participanten of mag dat niet? 
 
Cilly 
Nou, zij beperkt dat heel erg i.v.m. de privacy. Dat wat nodig is om te weten, dat krijg je te weten. 
 
 
We krijgen vaak de vraag; waarom dragen jullie geen naambordjes, dan zien we tenminste wie 
vrijwilliger is en wie dementie heeft. Die vraag hebben we heel veel gehad. Dan bepaalt de 
coördinator dat we dat niet gaan doen. Dat hoort bij een zorginstelling. In principe is iedereen gelijk.  
 
Anna 
Oke, hoe ervaar je een dag op het Odensehuis? 
 
Cilly 
Nou ik merk aan het einde van de dag, dan bedenk ik even wat ik allemaal heb gedaan, dan ben ik 
best wel vermoeid. Dat merk ik aan de meeste vrijwilligers. Je bent continu toch scherp en je houdt 
overzicht en dat vraagt echt wel iets van je.  
 
Anna 
Oké, is dat dan een gevoel van moe maar tevreden? 
 
Cilly  
Ja klopt.  
 
Anna 
Oke, die handvatten waar we het net over hadden, merk je ook aan de mensen met dementie hoe zij 
die handvatten ervaren?  
 
Cilly  
Ze vinden het heel fijn en dit wordt expliciet besproken in de gedachtenkamer. Wat heb je nodig en 
wat zijn je behoeften en wensen. Je checkt dat even bij elkaar.  
 
Anna 
Oké, en kun je daar iets concreet over zeggen, wat ze dan ervaren?  
 
Cilly 
Nou, bijvoorbeeld dat in tijden van Corona, heeft de coördinator aan iemand gevraagd of zij voor 
elke dag een gedicht kan maken. Dan gaan we daar aan het eind van de periode een mooi boek van 
maken. Dat iemand iets kan doen in wederkerigheid voor het Odensehuis.  
 
Anna 
Oké, dus de ervaring is dus dat ze meedoet, de gelijkwaardigheid en de eigen regie?  
 
Cilly  
Ja, de eigen regie wordt heel vaak benoemd in de gedachtenkamer. Dat is nu natuurlijk heel 
vervelend in de coronatijd, zelfs een kop koffie kun je niet zelf zetten.  
 
Anna 
Ja precies, en zie je weleens verandering in gedrag naarmate mensen langer bij het Odensehuis 
komen? 
 
Cilly 
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Dan heb je toch te maken met het ziektebeeld, want wat je een halfjaar geleden prachtig hebt 
opgebouwd. Zo'n oefening met de klankschalen bijvoorbeeld, die kan zomaar, althans bewust, ineens 
verdwenen zijn. Onbewust misschien niet. Als je het aandraagt komt het soms wel terug, maar soms 
ook niet. Je leeft in het moment.  
 
Anna  
Voldoet het Odensehuis aan je verwachtingen?  
 
Cilly  
Nou, ik ben er eigenlijk zonder verwachtingen in gegaan. Maar hoe we begonnen zijn van een klein 
kamertje zonder eigen spulletjes naar wat het nu is. Een gehele woonkamer voor de mensen. Dat is 
een continu proces. Niet duidelijk in regels gevat, er is een basis, maar dat is het dan ook. In het klein, 
is dat dit is het programma en aan het eind van de dag is dat helemaal niet gebeurd tot, tot hoe lang 
kun je hier blijven komen. De grenzen zijn niet vast getrokken.  
 
Anna 
Oké, dus je had eigenlijk geen verwachtingen, maar als je kijkt naar het pad wat afgelopen jaren is 
bewandeld, kun je stellen dat er zoveel groei is doorgemaakt naar wat er op dit moment staat, klopt 
dat? 
 
Cilly 
ja, precies 
 
Anna 
Oke, dat was het! Bedankt voor je tijd! 
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Transcript 
Interview Odensehuis met Dina Kuin 
9 december 2020 

Anna 
Zou je je eerst even kort kunnen voorstellen? Hoe kom je op het Odensehuis terecht? Heb je een 
zorgachtergrond of niet? 
 
Dina 
Nou, Ik ben Dina Kluin. Ik ben in 2013 ben ik bij het Odensehuis terecht gekomen samen met mijn 
man. Hij had alzheimer. Team290 begeleidde ons en zij zeiden ons van misschien is dat wel iets voor 
jullie. Ga eens kijken. Dus toen zijn we eens gaan kijken. Het was gelijk een warm ontvangst en het 
klikte wel. Nu gingen we in het begin vaak op woensdag naar de muziekmiddag en later ook omdat er 
toen gedachtenkamer was. 
 
Anna 
Was de gedachtenkamer toen met de partner? 
 
Dina 
Ja, de gedachtenkamer was toen nog met de partner inderdaad, nu niet meer.  
 
Anna 
Vind je dat jammer? 
 
Dina  
Nee, niet jammer. Nu is het apart, dus kan zowel de participant als de partner even zijn of haar 
verhaal kwijt aan lotgenoten. Je raakt zo aan de praat, bijvoorbeeld over de overeenkomsten of waar 
je tegenaan loopt. Voorheen ging mijn man ook altijd mee, hij wilde hier niet alleen heen. Soms wilde 
ik weleens wat voor mezelf doen, maar dat lukte eigenlijk niet.  
 
Anna 
Oke, daar komen we zo meteen nog wel even op terug, eerst even terug op het begin. 
 
Dina 
Ja, je vroeg over mijn zorgachtergrond he. Nou, ik heb heel lang bij thuiszorg gewerkt, dat heette 
vroeger anders. Bij mensen thuis ook, dan begon ik als huishoudelijk hulp en na interne opleidingen 
hielp ik de mensen ook met douchen en kousen aantrekken e.d. meer de verzorgende kant op.  
 
Anna 
Daar heb je een tijd gewerkt? 
 
Dina 
Ja, dat vond ik heel leuk! 
 
Anna 
Oké, dan komen we bij de organisatiestructuur van het Odensehuis. En dan voornamelijk hoe je hier 
in 2013 terecht bent gekomen. Online of via de huisarts..?  
 
Dina 
Nou, dat vertel ik net. Via team290 dus.  
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Anna 
Oké, dus je hebt nooit eigenlijk online naar het Odensehuis gezocht? 
 
Dina 
Nee, ik wist helemaal niet van het bestaan van het Odensehuis af.  
 
Anna 
Oké, wat vind je de sterke punten van het Odensehuis? 
 
Dina 
Vooral dat de mensen hier genieten. Je bent samen één. Je wilt elkaar graag helpen. 's Morgens 
samen een spelletje doen. Iedereen is hier gelijk, dat is juist het fijne hiervan.  
 
Anna 
Oké, dat zijn de sterke punten he, de gelijkheid onder de vrijwilligers en de participanten en het 
genieten.  
 
Dina 
Ja, anders zitten ze ook maar de hele dag thuis. En de structuur he. Je kunt om 10 uur komen en pas 
om 4 uur weer naar huis, maar ook de vrijheid. Je hoeft niet om 10 uur te komen, je kan ook pas 
komen als je daar zin in hebt. Dat vind ik heel mooi. 
 
Anna 
De regie in eigen handen bedoel je he, ze mogen komen en gaan wanneer ze willen.  
 
Dina 
Ja precies. En als je alleen even een kopje thee wil komen drinken, is ook goed. Je bent niet verplicht 
om aan activiteiten mee te doen. Je mag er zijn om te zijn. 
 
Anna 
En heb je ook verbeterpunten voor het Odensehuis? 
 
Dina 
Nee, eigenlijk niet. Ik vind het prima zoals het is.  
 
Anna 
Precies, het is goed zoals het is? En als het nog groter zou worden? 
 
Dina 
Nou, het moet niet groter worden dan het nu is. Als er geen corona is, dan is het hier druk genoeg. 
Dan zitten we soms wel met 20 mensen aan tafel, dat is echt meer dan genoeg. Dat is inclusief 
vrijwilligers en stagiaires. De stagiaires vind ik ook heel leuk. De jonge generatie geeft wel een andere 
energie en dat vinden de mensen ook heel leuk.  
 
Anna 
Precies ja, dat het een leerbedrijf is, is eigenlijk ook een sterk punt. 
 
Dina 
Ja precies, die hebben een heel andere inbreng ook weer he! 
 
Anna 
Precies, en hoe ziet een dag op het Odensehuis eruit? 
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Dina 
Als ik binnenkom dan is Marjolein er al natuurlijk. Dan drinken we even een kopje koffie en spreken 
we de dag door. Dan komen de mensen binnen, die ontvang je, even de jas uit en fijn dat je er bent. 
Dan een koffiemoment. Even het weekend bespreken, ieder heeft zijn eigen verhaal. We laten 
iedereen in zijn of haar waarde.  
 
Anna 
Oké, en dan? Wat komt er na de koffie? 
 
Dina 
Nou, 's morgens vaak een spelletje spelen en daarna gezamenlijk lunchen. Daarna eigenlijk altijd 
samen wandelen als je daar zin in hebt. 's Middags ook vaak iets creatiefs doen of een film kijken. Op 
woensdag is er muziek, als er geen corona is, wordt er gedanst en gezongen. 
 
Anna 
Oké, wat zijn je taken binnen het Odensehuis? 
 
Dina 
Als vrijwilliger ontvang ik de mensen, biedt ze een kopje koffie en doe spelletjes met de mensen. De 
lunch voorbereiden en eventueel helpen met lunchen. Opruimen, van alles eigenlijk. 
 
Anna 
Heb je ook ervaring met een reguliere dagopvang? 
 
Dina 
Nee, helemaal niet.  
 
Anna 
Oké, welke handvatten biedt het Odensehuis mensen met dementie om zichzelf te blijven te 
stimuleren? 
 
Dina 
Nou ja, vooral geheugenspelletjes doen. Creativiteit, schilderen. Iets doen wat je anders niet zo snel 
zou doen. Vragenderwijs bijvoorbeeld.  
 
Anna 
Oké, dus de handvatten zijn vooral de activiteiten zoals geheugenspelletjes, creativiteit... 
 
Dina  
Ja, ook dingen die ze nog nooit hebben gedaan en dan ineens is er een talent voor iets.  
 
Anna 
Oké nu heb ik je net gevraagd hoe een dag op het Odensehuis eruit ziet, nu is de vraag hoe ervaar je 
een dag op het Odensehuis? 
 
Dina 
Mensen gaan hier vooral heel gemoedelijk met elkaar om. Het is hier een fijne, gezonde sfeer. Het is 
hier een beetje thuiskomen. 
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Anna 
Oké, ik zit nog op de ervaring, hoe ervaren de mensen met dementie de handvatten die het 
Odensehuis biedt? 
 
Dina 
Ik zie wel aan mensen dat ze het heel leuk vinden hier. Je ontlast de partner thuis ook en sommige 
mensen weten dat ook heel goed. Dan weten ze dat de partner even de handen vrij heeft.  
 
Anna 
Precies, dat had jij vroeger eigenlijk niet he? 
 
Dina 
Ja, dat was bij mij niet zo. Ik heb het heel zwaar gehad, we waren al bezig met een opname in het 
verpleeghuis. Het breekt je nachten op, ik kon eigenlijk geen stap doen zonder dat hij achter me 
aankwam. Dan ging hij om 8 uur naar bed en dan riep hij; waar blijf je nou!' maar ik ging niet om 8 
uur naar bed. Nou, zulke dingen de hele tijd. Uiteindelijk is hij gestorven aan een hartprobleem en 
eigenlijk is het goed zo. Er is hem heel wat leed bespaard gebleven. De moeilijkste dingen vergeet je 
gelukkig, dan denk je alleen aan de leuke dingen die je samen hebt beleefd. Als hij een moeilijke 
periode had, dan pakte ik een fotoboek van vroeger erbij, daar werd hij dan een beetje rustig van. 
Dat gold ook voor iemand anders hier op het Odensehuis. 
 
Anna 
Oja? Ook een fotoboek van vroeger.  
 
Dina 
Ja, dat had toen een stagiaire voor hem gemaakt. Daar stonden allerlei dingen van hem van vroeger 
in. Foto's en krantenknipsels. Daar werd hij dan rustig van, dat stukje van vroeger.   
 
Anna 
Dat is een prachtig gebaar! Oké, even terug naar de vragen. Kun je misschien nog iets vertellen over 
hoe jouw man het Odensehuis ervoer? 
 
Dina 
Nou, in het begin wel leuk, maar op een gegeven moment was niets meer goed.. 
 
Anna 
Oké, en merkte je ook verandering in gedrag naarmate hij langer op het Odensehuis kwam? 
 
Dina 
Ja, in het begin was hij altijd vrolijk, maar later niet meer. hij had altijd wel ergens last van.  
 
Anna 
Precies, dat is dan echt de ziekte die het verandert, maar merkte je ook verandering bij hem door 
middel van de activiteiten die het Odensehuis aanbood? 
 
Dina 
Nee, geloof het niet. Op een gegeven moment wilde hij niet meer aan de activiteiten mee doen en 
ook kon hij ook nergens meer van genieten. 
 
Anna 
Oké, hoe ervaar je de communicatie vanuit het Odensehuis? Bijvoorbeeld, de nieuwsbrief, website of 
socials? 
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Dina 
Nou ja, via de mail he. Bijvoorbeeld het activiteitenprogramma wordt altijd gestuurd. En als er 
iemand ziek is dan wordt daar wel achteraan gebeld.  
 
Anna 
Oké, en is dat alleen Marjolein of doen ook vrijwilligers dat weleens? 
 
Dina 
Nou, Marjolein eigenlijk.  
 
Anna 
Oké, en hoe vind je de saamhorigheid binnen het Odensehuis? Dus hoe zorgen we voor elkaar?  
 
Dina 
Nou, ik vind dat we heel goed voor elkaar zorgen. Ja, we gaan goed met elkaar om, er is altijd 
belangstelling voor elkaar. En er is geen verschil tussen elkaar, Marjolein maakt bijvoorbeeld ook 
weleens een wc schoon.  
 
Anna 
Oké, dan heb ik nog één laatste vraag, voldoet het Odensehuis aan je verwachtingen of zie je nog 
graag iets veranderen? 
 
Dina 
Ja, volledig. Ik zou niet weten wat er veranderd zou moeten worden. Als het goed is, dan is het goed 
he! 
 
Anna 
Oké, dank je wel! Dat was het alweer! 
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Transcript 
Interview Odensehuis met Elfriede Galjaard  
16 december 2020 

Anna  
Kun je iets vertellen over jezelf Elfriede?  
 
Elfriede  
Nee, wat moet ik vertellen? Ik ben meer dan 60 jaar getrouwd met Bert, we hebben 3 kinderen en 
die hebben alle drie werk. Dat is toch mooi? 
 
Anna  
Zeker! Weet je nog hoe je op het Odensehuis terecht bent gekomen? 
 
Elfriede 
Dat ging automatisch, Bert werkte hier. Hij deed hier spelletjes. Hij deed hier Jeu de Boules. Heel leuk 
was dat, er kwam altijd heel veel publiek. Mijn zoons kwamen en Bert speelde dan. Dat was heel 
gezellig die tijd.  
 
Anna  
Oke, zijn dat ook de sterke punten van het Odensehuis? De activiteiten..  
 
Elfriede 
Ja, dat contact met de mensen is belangrijk. Niemand doet van 'nou, wat kom je nou hier doen'. Dus 
dat vind ik fijn aan deze plek. Iedereen is heel aardig tegen elkaar.  
 
Anna 
Aha, dus het sociale aspect is het sterke punt van het Odensehuis. Zijn er nog verbeterpunten voor 
het Odensehuis? Mis je nog iets? 
 
Elfriede 
Nou, nee niet zo 1, 2, 3. Maar er zijn altijd wel dingen wat ik denk, dat kun je ook wel doen. Zoals met 
die spelletjes, dat was toch leuk? Dat is nu opgehouden, maar  ik weet niet waarom..  
 
Anna 
Dat komt nu door de Corona, die spelletjes komen later wel weer terug hoor!  
 
Elfriede  
Ja, want eerst gingen we ook vaak wel samen luchen of dineren. En dan ging er 's avonds iemand 
praten. Dat was heel fijn. We gingen ook weleens naar muziek luisteren, dan was onze hond mee, 
een Duitse staander. 
 
Anna 
Dat is jammer hé, dat dat  nu even niet kan. Kun je iets vertellen wat je hier op een dag doet?  
 
Elfriede 
Nou, dat ligt aan jezelf. Je kan spelletjes doen of een stukje lopen. En lunchen, dan lopen. Dan is het 
zo 3 uur.  
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Anna 
Oja, dat is een belangrijk punt op de dag hé? Altijd samen lunchen en daarna wandelen. Dat is elke 
dag toch? 
 
Elfriede 
Ja, ik heb het hier heel fijn. En als er toch iets is, dan kun je altijd met Marjolein praten. Kijk, als het 
mij niet zint, of als ik ergens geen zin in heb, dan doe ik het gewoon niet. Klaar. 
 
Anna 
Oke, je vertelt over het behouden van de eigen regie, is dat ook de manier om jezelf te blijven 
stimuleren binnen het Odensehuis?  
 
Elfriede 
Ja, daar gaat het om. Dat is het belangrijkst. Dat je zelf mag weten wat je doet. 
 
Anna 
Oke, wordt dat ook goed nageleefd binnen het Odensehuis? Heb je het ook het gevoel dat je altijd 
dat kunt doen waar je zin in hebt? 
 
Elfriede 
Nou ja, er is altijd wel iets wat wel of niet kan. Als het niet kan, dan houdt het op. Dan kun je er met 
iemand over praten.  
 
Anna 
Oke, en vind je het leuk op het Odensehuis? 
 
Elfriede 
Ja, want ik kom hier nu een paar keer in de week en als het mij niet zint, dan ga ik niet. Dan praat ik 
daar met Bert over, waarom ik niet wil gaan. Dan houdt het op.  
 
Anna 
En hoe gaan we met elkaar om hier in het Odensehuis? 
 
Elfriede 
Goed, gezellig. Ik heb geen problemen, ik kan met iedereen. Ik maak niet met iedereen een praatje, 
maar dat ligt eraan.  
 
Anna 
Voldoet het Odensehuis aan je verwachtingen? Of zou je nog graag iets anders zien?  
 
Elfriede 
Nou ja, aan mijn verwachtingen.. Het is zo, Odensehuis is zo opgezet dat je binnen komt en je wordt 
geholpen. Je kunt met iemand praten, je kunt spelletjes doen, wandelen samen, koffie drinken. Dat is 
er allemaal, dus dat gaat heel goed.  
 
Anna 
Dus het Odensehuis voldoet aan je verwachtingen?  
 
Elfriede 
Nou moet je horen, er zijn altijd wel dingen. Dat heb je ook in het huishouden. Soms moet dit er 
komen of dat. Nou ja, dan heb je het erover. Nee hoor, ik heb geen klachten.  
 



66 
 

Anna  
Oke, dat was het alweer Elfriede, meer vragen heb ik niet. Dank je wel!  
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Transcript 
Interview zangkoor KOV met Gerry van der Stege 
10 december 2020, 10:30 

 

Anna 
Zou je je even kort kunnen introduceren. Wie ben je? 
 
Gerry 
Ik ben Gerry van der Stege, 63, ik ben psychiater. Werkzaam in Groningen en Zwolle. Ik zit sinds 2001 
bij het KOV en hier ben ik vooral koorlid. Ik heb 3 jaar in het bestuur gezeten, maar daar ben ik vier 
jaar geleden al wel mee gestopt. In die periode heeft mijn zoon de website vernieuwd voor de KOV 
en sindsdien ben ik eigenlijk de webbeheerder en ben ik ook degene die mailconversaties 
onderhoudt.  
 
Anna  
Oké, heb je enige affiniteit met mensen met dementie? 
 
 
Gerry 
nou, we hebben er een tijd mee te maken gehad, want mijn beide schoonouders zijn dement 
geworden. Mijn man is hier wel erg betrokken bij geweest en ik heb via de zijlijn dat hele proces 
meegemaakt en alles wat daarbij komt kijken. In mijn werk heb ik verder niet met oudere mensen te 
maken. Affiniteit, dus niet bijzonder, maar zoals iedereen. Ik heb er eigenlijk in mijn huidige leven 
niet mee te maken.  
 
 
Anna 
Affiniteit, is dus toch dat je het kent vanuit de familiaire sfeer. Vanuit daar het één en ander 
meegemaakt en uitgezocht. Daar houdt het wel op.  
 
Hoe ziet de organisatie van de KOV eruit? 
 
Gerry  
Nou, het heeft een bestuur. Die wordt gekozen door de vereniging. Het bestuur bestaat uit 6 
koorleden met statuten e.d. Het koor schommelt tussen 90 en 110. Verder is het een heel platte 
organisatie. Binnen het koor zijn er een aantal commissies. Een programmacommissie die samen met 
de dirigent het programma samenstelt. Het bestuur heeft overigens het laatste woord, want zij 
regelen de financiën. Verder nog een vriendencommissie en nog een aantal commissies. Ik kan er zo 
even niet opkomen. Verder nog een vaste dirigent, als ZZP-er en een repetitor. Die ondersteunt 
tijdens het repeteren. Opbrengst van de contributies is hierbij belangrijk.  
 
Anna 
Kort voor mij dus, het bestuur, commissies, de koorleden, de dirigent en de repetitor. Zijn er 
daarnaast ook nog bijvoorbeeld mensen die op de avond zelf dingen regelen? Bijvoorbeeld koffie, 
versnapering of beheer van het pand?  
 
Gerry 
Wij repeteren in de Ark, een kerk in Helpman. Onderdeel van de protestantse gemeente. Daar is 
iemand die zorgt voor het openen van de deuren, verwarming e.d. Die persoon regelt ook koffie en 
thee en in de pauze kan iedereen tegen betaling koffie, thee of frisdrank krijgen. Bij het nieuwjaar 
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hebben we vaak nog een borrel met een drankje om het nieuwe jaar in te luiden. Dit wordt vaak 
door het bestuur geregeld. Een koorlid neemt dan de wijn en de frisdrank mee. Maar je kunt ook zelf 
een pakje meenemen.  
 
Anna 
De horeca wordt dus uitbesteed, die valt buiten de vereniging.  
 
Gerry  
Ja, maar er helpt vaak wel een koorlid mee.  
 
Anna 
Wat voor leden hebben jullie? Welke doelgroep? 
 
Gerry 
Nou, oorspronkelijk is het opgericht door de cantorij van de katholieke kerk. Het is een katholieke 
oratorium vereniging. De leden waren oorspronkelijk dus ook katholiek, dit is nu niet meer zo. Het is 
een koor waar mensen lang blijven. Het is een ontmoetingsavond, dus het sociale aspect is voor veel 
leden belangrijk. Het is een doorsnee van de bevolking, als je maar kunt zingen en je vindt het leuk. 
Dan kun je bij het koor.  
 
Anna  
Oké, van jong tot oud dus eigenlijk? 
 
Gerry 
Nou, het koor wordt langzamerhand ouder, dus het is minder aantrekkelijk voor jongeren. Sommige 
leden zijn er al vanaf hun 30e, maar dat zien we nu eigenlijk niet meer. Je mag blij zijn als iemand 50 
is, om het maar zo te zeggen. gemiddelde leeftijd van het koor schuift dus echt heel erg op. Veel 
mensen van in de 60, 70 tot in de 80 zelfs.  
 
Anna 
We kunnen dus eigenlijk zeggen dat het van oorsprong een katholiek koor is, maar dat is nu niet 
meer zo. Daarnaast zijn er enkele leden onder de 50, maar verreweg de meesten zitten er boven.  
 
Hoe ziet het veiligheidsprotocol eruit? Daarmee bedoel ik eigenlijk, wat gebeurt er als er iets mis 
gaat. Bijvoorbeeld onwel of heel boos.  
 
Gerry 
Die is er niet, als er iemand onwel wordt dan schiet er altijd wel iemand te hulp. We zitten natuurlijk 
in de kerk, dus daar is altijd wel een verbandtrommel, een AED weet ik niet. We hebben geen 
specifiek protocol. Er is wel eens wat gedoe, maar dit loopt nooit uit de hand. En anders ligt de bal bij 
het bestuur om hier iets aan te doen.  
 
Anna 
In eerste instantie lost het zichzelf wel op door leden onderling en anders komt het bestuur aan bod.  
 
Hebben jullie wel eens te maken gehad met mensen met dementie onder leden? 
 
Gerry 
We hebben wel met oudere mensen te maken, dus soms worden leden wel minder. Weleens een 
dame die wat in de war raakte, maar of dat dementie was, dat weten we eigenlijk niet. Af en toe wel 
eens dus. Maar zolang iemand nog bijvoorbeeld met iemand mee kan komen en het geen invloed 
heeft op het zingen. Dat is het belangrijkste natuurlijk. Maar ja, als iemand 40 jaar bij het koor zit, 
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dan moet er heel wat gebeuren wil die persoon niet meer mee kunnen zingen. Niet in het 
vergevorderde stadium van dementie dus, dat niet.  
 
Anna 
Dan komen we bij de volgende vraag al, wat is de verantwoordelijkheid van de vereniging t.a.v. 
dementie? Ligt die verantwoordelijkheid bij de leden zelf, dat ze niet meer komen of is dat iets waar 
de organisatie mee bezig is? 
 
Gerry 
Nou, het komt zo weinig voor. Maar als zoiets voorkomt, dan ligt dat bij het bestuur. Het bestuur 
wacht heel lang voor ze ingrijpen. Het hangt ook wel van de dirigent af, die doet af en toe wel een 
test om te kijken hoe de stem is. Dat kan een moment zijn, om een hint in die richting te geven. Maar 
dit leidt eigenlijk zelden tot een conflictueuze toestand. Tijdens repetities is er veel geduld. Sommige 
houden ook een uitvoering niet meer vol, dus die gaan uit zichzelf al lekker luisteren. Mocht het er 
toch op aankomen, dan ligt het bij het bestuur.  
 
Anna 
Ik kan me voorstellen, dat iemand tijdens een repetitie in een veilige bubbel zit. Die persoon wil heel 
graag blijven komen, mede door het sociale aspect. Maar hij moet ook van huis naar het koor en 
weer terug. Houdt het bestuur zich daar mee bezig? 
 
Gerry 
Nee, dat is je eigen verantwoordelijkheid, maar ook hier lossen leden dit onderling wel op. Het wordt 
pas anders als iemand echt alleen naar het koor komt. Maar ook dan pakken leden het wel op. Elke 
stemgroep heeft een stemcoördinator, die houdt het toch wel wat meer in de gaten hoe het met zijn 
of haar groep gaat. Maar in principe ligt de verantwoordelijkheid bij de leden zelf. Je moet zelf dus 
kunnen komen, en zo niet, dan moet je zelf ook proberen iets te regelen. Dat lukt over het algemeen 
wel.  
 
Anna 
Kort door de bocht ligt de verantwoordelijkheid dus bij de mensen zelf. Er wordt wel hier en daar wat 
geschoven of geregeld, maar in principe ligt het bij de persoon zelf. Dan hebben we de volgende 
vraag wel behandeld volgens mij: waar eindigt de verantwoordelijkheid van de vereniging? Dat is dus 
bij de voordeur?  
 
Gerry 
Ja, eigenlijk wel. Maar ook in mijn tijd als bestuurslid speelde dit niet hoor. Ik denk overigens ook niet 
dat mensen die een beetje aan het dementeren zijn, die komen ook niet bij het KOV. Je moet ook wel 
een beetje klassieke muziek kunnen zingen, lezen en begrijpen wat de dirigent wil. We spelen toch 
de grote stukken, dus mensen die beginnen te dementeren, die zijn er vaak ook al lang en die kunnen 
ook vaak wel goed zingen. Die zingen dan wel mee. Dat zie je toch ook bij mensen met dementie, dan 
gaat er wel een luikje open.  
 
Anna 
Ja precies, dus iemand is al heel lang lid en die raakt dan wat in de war, dan is dat zo. Iemand 
toelaten die al in de war is, die kan eigenlijk niet meer mee doen.  
 
Gerry 
Dat klopt 
 
Anna 
Oké, kun je iets vertellen over hoe een avond bij de KOV eruit ziet?  
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Gerry  
Het begint om kwart voor 8, kwartiertje inzingen, daarna zingen tot kwart voor 9. Vervolgens een 
kwartiertje pauze, soms wat langer, en daarna nog zingen tot 10 uur. Dan is het afgelopen en gaat 
iedereen naar huis.  
 
Anna 
Oké en inloop vooraf?  
 
Gerry,  
Ja, dat doen sommige mensen, maar een enkeling. In principe kwart voor 8 gelijk beginnen.  
 
Anna 
Oké, dan heb ik nog: wat zijn je taken binnen het KOV. Je bent natuurlijk koorlid, maar heb je verder 
nog taken op de avond zelf? 
 
Gerry 
Nee.  
 
Anna 
Oké, hoe ervaar je een avond op het KOV? 
 
Gerry 
Nou, wat er gebeurt binnen zo'n koor is dat mensen naast elkaar staan. Er zijn leden die staan al 20 
jaar naast elkaar, dat geeft weleens wat gedoe. Toen ik nieuw kwam, dan doe je eerst een paar keer 
mee, dan krijg je een stemtest en krijg je te horen of je mag blijven of niet. Dat was best een lastige 
periode. Dan zat ik bijvoorbeeld verkeerd en dan werd ik weggestuurd. Ik vond dat niet vriendelijk. 
Dat zit wel een beetje in het koor. Maar ja, je raakt ook wel een beetje gewend aan je maatje, dus ik 
snap het in zekere zin wel nu. Bijvoorbeeld of diegene niet vals zingt of te luid. Dus aan de ene kant 
zitten er heel duidelijk sociale groepjes binnen het koor, maar als je nieuw komt, moet je zelf wel 
even wat stappen zetten. Dan moet je je toch proberen wat te mengen. Ik vind dat sociale aspect zelf 
wat minder belangrijk, maar ja, het is wel gezellig als je wat mensen kent.  
 
Anna 
Dus, qua ervaring, is het in het begin best wel moeilijk om er tussen te komen, maar als je daar 
eenmaal zit. Dan is het gemoedelijk onder elkaar, binnen de groepjes. Onderling zijn er weleens wat 
dingen, maar in principe is het gemoedelijk.  
 
Oké, dan hebben we de saamhorigheid ook wel beantwoord. In principe kun je zeggen dat de leden 
wel voor elkaar zorgen, maar binnen de sociale kring.  
 
Gerry 
Precies, zo is het. Het koor is ook groot. Dus je weet niet alles van iedereen. Als je bij het bestuur zit, 
dan is dat wel anders. Dan leer je het koor wel echt kennen. Er zijn meer mensen die hebben wat 
contact met de naaste omgeving en die vinden het zo prima.  
 
Anna 
Oké, dat was het! Dank je wel voor je tijd.  
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Transcript 
Interview het Heymanscentrum met Hennie Nijboer 
9 januari 2021, 11:00  

Anna 
Goed, ik wil graag beginnen met een voorstelrondje. Kun je kort vertellen wie je bent, wat je 
doet en achtergrond in het zorgveld? 
 
Hennie 
Nou, ik ben Hennie Nijboer, ik werk al ongeveer 40 jaar in de zorg. Zo lang werk ik al als 
professional en als leidinggevende. Ik ben op mijn 19e begonnen, na mijn MBO-V opleiding 
in de psychiatrie. Na 10 jaar ben ik daarna overgestapt op de VNV, ouderenzorg. Toen kwam 
ik in een verpleeghuis, waar ik mij vooral met welzijn heb bezig gehouden. In mijn loopbaan 
heb ik dus van grootschalig werken, in grote bunkers van gebouwen, naar kleinschalig 
werken en ook van gescheiden mannen en vrouwen naar gemengde verpleging. 
Ik had altijd al een beetje de focus op gehandicaptenzorg, de jeugd of psychiatrie. Ik was nog 
best wel jong, dus psychiatrie was best wel pittig, maar ik ben toch begonnen. In die tijd was 
er een bezigheidstherapeut. Die onderhield een soort van kleine gemeenschap waar men 
zich met allerlei activiteiten bezighield. Sommige mannen brachten daar de dag door voor 
een zinvolle dagbesteding. Daar leerden ze ook heel goed zorg dragen voor de omgeving 
waar ze op dat moment waren, maar op hun eigen kamer was het een puinhoop. Wij 
hadden daar op dat moment niet zo veel feeling mee in de verpleging, er was niet zoveel 
aandacht voor welzijn. Toen dacht ik, die bezigheidstherapeut moet veel meer op 
begeleiding in huis zitten. Vanuit die drive ben ik een HBO opleiding gaan doen, omdat er te 
weinig aandacht is voor interacties binnen een groep en voor welzijn. Ik miste dus de 
samenwerking in de eigen woonomgeving. 
 
Covid is ook een goed voorbeeld daarvan, er zijn nu echt dingen belangrijk, die haaks staan 
op goede dementiezorg. Je bent gewend om de mensen warme zorg te leveren, je wil 
mensen graag nabij zijn en aanraken, dan is het heel gek om afstand te moeten houden.  
 
Ik heb mij vanaf toen dus heel erg bezig gehouden met het toevoegen van welzijn in de 
woonomgeving in de ouderenzorg. Ik heb zo ook altijd bemoeienis gehad met de 
dagbesteding. Extramurale dagbesteding en intramurale dagbesteding. Nou, als laatst ben ik 
op dit moment coördinator van 2 teams in het Heymanscentrum, PG teams en daarvoor was 
ik leidinggevende van de dagbesteding de Horst in Zuidlaren.  
 
Anna 
Precies, en het Heymanscentrum is niet persé alleen voor mensen met dementie toch? 
 
Hennie 
Nee, het Heymanscentrum is van huis uit vooral een zorgcentrum. Een groot deel is 
revalidatie, ziekenhuis verlengde zorg, en een ander deel is een hospice. Er zijn hier twee 
afdelingen voor mensen met dementie.   
 
Anna 
Oké, en heb je die afgelopen jaren ook enige affiniteit met mensen met dementie gekregen? 



72 
 

 
Hennie 
Ja, we hebben in gemeente Tynaarlo ook een Alzheimer Café opgezet, met Alzheimer 
Drenthe en Nederland. Daar ben ik heel lang actief geweest, na 6 jaar was de schwung er 
een beetje uit. Er waren veel wisselingen in verschillende partijen, dus nou ja, voor nu is dat 
ook goed. Er werd ook veel van mij gevraagd, dus ik zou het ook lastig vinden om het er 
allemaal bij te doen. Maar ja, ik heb vooral veel met mensen met dementie. In de laatste 
periode dat ik in het verpleeghuis de Enk in Zuidlaren werkte, was ik leidinggevende van de 
dagbesteding voor mensen met dementie, maar ook van de afdeling voor mensen met 
ernstige gedragsproblemen. Dat vond ik ook wel uitdagend. Maar ik werk toch het liefst met 
mensen met dementie. Daar is altijd genoeg te doen.  
 
Anna 
Oké, en als we nu eens naar de dagbesteding gaan van het Heymanscentrum, hoe ziet die 
organisatie eruit. Is dat een dagbesteding binnen het Heymanscentrum of is dat anders 
geregeld? 
 
Hennie 
Nou, er is net een nieuwe manager aangesteld, ook omdat mijn rol binnenkort uitgespeeld 
is. Zij gaat dus binnenkort intensiever met de dagbesteding bezig. ` 
 
Anna 
Oké, en wordt de dagbesteding helemaal gerund door medewerkers of ook door 
vrijwilligers? 
 
Hennie 
Medewerkers, vrijwilligers. Er zijn eigenlijk twee dagbestedingen. De één is gericht op de 
somatische vraag en de andere voor mensen met dementie. Toen ik kwam in januari, toen 
zag ik dat de dagbesteding voor mensen met dementie een beetje was dichtgeslibt. Mensen 
hadden een PGB op basis van een zorgpakket en vanuit daar kun je rekenen op bepaalde 
zorg en begeleiding. Met dat pakket konden mensen eigenlijk rekenen op betere zorg en 
begeleiding, ook met het oog op hun behoefte aan nabijheid en in de setting van het 
verpleeghuis waar ik ook de coördinator van was. Er is dus een groep en er is wat interactie 
in die groep en de omgeving is oké. Je wordt geholpen met je eten en je drinken en dat is 
allemaal prima. Maar eigenlijk dacht ik, nee dit is het niet. Het is dat de routines er nog 
inzaten, de rit naar de dagbesteding en terug naar huis. Er werd redelijk wat structuur 
geboden omdat steeds dezelfde medewerkers er waren. Daarom kwamen de mensen nog 
wel. Maar de andere kant was dat de mensen met beginnende geheugenproblemen, die nog 
zoekende zijn en ook nog zoiets hadden van waar kan ik mijn rol vervullen en wat heb ik 
nodig en waar kan ik van betekenis zijn, die kwamen dus niet meer. Die zeiden van: hier hoor 
ik niet bij. En dat vond ik heel terecht. Toen zijn we dus wel in gesprek gegaan intern. Een 
gemis was ook een goed gesprek met de centrale mantelzorger over waar de grenzen van de 
zorg liggen in die dagbesteding. Het had namelijk niets meer met welzijn te maken, het was 
echt intensievere zorg en soms verpleging.  
 
Anna 
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Oké, dus de dagbestedingen waren wel gescheiden, dus er was ook een dagbesteding alleen 
voor mensen met dementie, maar de mensen met beginnende dementie die van buiten 
kwamen, die zouden dan ook naar die dagbesteding gaan. Waar toch wel intensieve zorg 
wordt geleverd.  
 
Hennie 
Ja, of je kunt meedoen aan het programma van Zuid Vooruit, dat is een voorliggende 
voorziening eigenlijk. We hebben bij het Heymanscentrum ook heel veel laagdrempelige 
activiteiten zoals jeu de boules, bingo of dansmiddagen. Die programmaonderdelen zijn voor 
een deel omgebouwd naar mensen die wat meer ondersteuning nodig hebben, maar zelf 
nog veel kunnen en willen. Dat is een soort ontmoetingscentrum geworden. Dus als er een 
beginnende ondersteuningsvraag was, dan kunnen de mensen daarheen.  
Afgelopen jaar hebben we de dagbestedingsactiviteiten en de ontmoetingsactiviteiten min 
of meer gemixt. Dat betekent dat de medewerkers die zich bezig hielden met Zuid Vooruit, 
die gingen een mengrol vervullen met de medewerkers van de dagbesteding. Samen hebben 
ze gekeken hoe ze moesten programmeren. We hebben dus een beweging gemaakt door 
een lichte laagdrempelige ontmoetingsplek en wat zwaardere maatwerkvragers te mixen. Ik 
denk dat dat voor mensen met beginnende geheugenproblemen ook veel meer perspectief 
geeft. Met de mensen die wel echt meer ondersteuning nodig hebben, daar zijn we mee in 
gesprek gegaan. Wij kunnen die ondersteuning die uw partner of ouder nodig heeft, niet 
bieden.  
 
Anna 
Bedoel je nu dat in het begin de mensen met dementie vanuit het Heymanscentrum en de 
mensen met dementie van buiten samen bijeenkomen, toen konden de mensen met 
beginnende geheugenproblemen hun plek niet meer goed vinden, vervolgens hebben jullie 
dat los getrokken en nu is dat weer bij elkaar gekomen?   
 
Hennie 
Nee, de mensen voor dagbesteding of van ontmoetingsplekken komen altijd van buiten. Die 
wonen niet in het Heymanscentrum. Maar bij sommige activiteiten loopt het weleens beetje 
door elkaar. Op dit moment zijn we gedwongen om kleinschalig maatwerk te leveren, maar 
bij grotere evenementen loopt het wel eens door elkaar.  
 
Anna 
Heb je altijd een indicatie nodig om naar de dagbesteding of de ontmoetingsplekken te 
komen? 
 
Hennie 
Voor de ontmoetingsplekken heb je geen indicatie nodig, vanwege de COVID-19 moet je je 
tegenwoordig wel aanmelden. Voor de dagbesteding heb je een maatwerk indicatie nodig. 
In het kader van de WMO.  

Anna  
Oké, hoe bereiken de mensen de dagbesteding van het Heymanscentrum online? Is dat 
alleen via de website of ook via social media? 
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Hennie 
Nou ja,  we hebben een facebookpagina en via de website van Zuid Vooruit. Voor de mensen 
met een maatwerk indicatie, daar hebben de medewerkers vooral veel mailcontact mee. 
Daarnaast wordt er alleen van de mensen met een maatwerk indicatie een dossier 
bijgehouden via 'Caren Zorgt'. Een platform waar je dossier wordt bijgehouden en 
inzichtelijk gemaakt wordt voor de mantelzorgers. Voor de mensen van de 
ontmoetingsplekken wordt alleen lichte registratie bijgehouden voor de gemeente 
Groningen, ter verantwoording.  
 
Anna 
Oké, dus stel je voor dat een vader of moeder beginnend dementie krijgt, gaat het contact 
dan vaak via het ziekenhuis of via de huisarts of iets anders? Hoe lopen die lijntjes? Ik kan 
me goed voorstellen dat kinderen ook zelf op zoek gaan naar de mogelijkheden die er zijn? 
 
Hennie 
Wat je nu vaak ziet dat er een verwijzing is van een nazorgteam van de revalidatie, vooral bij 
de somatische vragers. Bij PG zie je vooral veel dat er contact is met de casemanager, dat er 
al een wijkverpleegkundige in de rol van casemanager of een casemanager van Team290 
betrokken is. Dat is eigenlijk de meest gebruikte lijn. Heel soms een huisarts en soms ook 
een zoon of een dochter die op zoek gaat. Vaak wel op advies van iemand. De meeste 
verwijzingen komen via de casemanager of Team290. 
 
Anna 
Precies, dus de meeste mensen komen eigenlijk via een 'offline' verwijzing, zo noem ik dat 
even. Via een hulporganisatie in de wijk.  
 
Hennie 
Ja, ik denk dat het ook wel te maken heeft met hoe je je profileert en hoe lang je bekend 
bent en of je een goede naam hebt. Ik ben natuurlijk lang betrokken geweest bij de 
dagbesteding in Zuidlaren, de Horst. Daar was Team290 niet zo actief in Drenthe en er was 
ook geen eigen thuiszorgpraktijk, behalve Icare, daar hadden we wel goede contacten mee 
en buurtzorg soms. Dus wat je daar veel zag was dat ook wel de verbinding van de 
wijkverpleegkundige kwam, maar ook wel dat mensen zelf belden en even zouden willen 
komen kijken. Veel meer dan in Groningen. We waren daar ook veel zichtbaarder en ook 
veel helderder wat we wel en niet deden. Dat is in het Heymanscentrum nog echt wel een 
ding. We staan bijvoorbeeld ook helemaal niet op de kaart hier. Laatst hoorde ik van een 
medewerker, die is op zoek gegaan naar ons op de website, heel slecht te vinden. Dat is dus 
een verbeterpunt. Dus aan de ene kant de ontmoetingsplekken waar ook de bezoekers een 
rol kunnen vervullen en daarnaast vervullen ook medewerkers die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben ook een rol. We werken ook veel met cliënten van Philadelphia 
Groningen, dat werkt ook beetje bij beetje als een olievlek. Dat spreekt zich voort.  
 
Anna 
Maar wat je net zei over dat verbeterpunt, die vraagt komt natuurlijk ook nog. Kan ik die  
opmerking daar onder zetten? Meer zichtbaarheid van de dagbesteding? 
 
Hennie 
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Ja, ben je goed in beeld, is het duidelijk, kunnen mensen je vinden en is het duidelijk wat ze 
kunnen halen en ook wat ze kunnen brengen.  
 
Anna 
Ja precies, ik kan me goed voorstellen dat mensen graag willen onderzoeken wat er mogelijk 
is op het gebied van dementie en dan juist in de buurt en niet aan de andere kant van de 
stad.  
 
Hennie 
Precies. Ik vind het belangrijk dat mensen zelf de regie kunnen nemen en dat het geen woud 
is en dat je de informatie makkelijk tot je kunt nemen. We hebben nu net, mede door 
COVID-19, een eigen ingang gekregen, zodat mensen ook makkelijk even langs kunnen 
komen en niet door het hele Heymansgebouw moeten lopen.  
 
Anna 
Oké en kunnen mensen dan ook zelf beslissen wanneer ze komen en gaan? 
 
Hennie 
Ja, bij de ontmoetingsplekken wel, voor de dagbesteding gelden vaak andere regels, soms 
moet je ook kijken hoe het met de structuur thuis is en hoe kun je dan de week bij de 
dagbesteding goed vullen. Soms is de indicatie ook niet zo royaal, dus die moet dan 
misschien opgeschaald worden. Maar om goed te wennen aan een dagbesteding is het wel 
goed om twee dagen in de week te komen. Soms moet je ook naar de programmering kijken 
en daar iets aanpassen, maar soms gaan de dagen ook zoals ze gaan. Dat heb je niet allemaal 
in de hand.  
 
Anna 
Oké en wat zijn nu de sterke punten van de dagbesteding/ontmoetingsplekken? 
 
Hennie 
Ik denk nu toch de mogelijkheden die er zijn, omdat we een mix hebben van maatwerk en 
ontmoetingsmomenten. Als iemand er nog een beetje tussenin hangt en nog niet helemaal 
toe is aan maatwerk of voldoende heeft aan de ondersteuning van de ontmoetingsplekken, 
door bijvoorbeeld de regelmaat in de contacten te hebben. Niets moet, alles mag. En als zo'n 
plek dan went om naar toe te gaan, dan is die drempel gewoon veel lager. Er is bijvoorbeeld 
een mevrouw, die ging in principe naar de psychiatrische dagbesteding, daar voelde ze zich 
bijzonder ongelukkig want ze voelde zich bestempeld. Ze had heel lang vrijwilligerswerk 
gedaan in het Heymanscentrum, altijd geholpen met de activiteiten en nu was ze op een 
plek waar ze niet geassocieerd wilde worden met de doelgroep die daar komt. Ondanks dat 
ze wel wat beperkingen heeft in haar sociale leven, voelde zij zich daar niet thuis. Ze wilde 
dus heel graag een rol als vrijwilliger hebben en geen cliënt zijn. Toen hebben we 
afgesproken dat zij in de rol van vrijwilligster in de dagbesteding komt, wel met haar 
maatwerkpakket, ze heeft wel wat begeleiding nodig. Dat is soms ingewikkeld, af en toe 
steken haar beperkingen behoorlijk de kop op, maar het gaat eigenlijk heel goed met haar 
nu. Ze kwam altijd met de taxibus, toen zei ik tegen haar als je nu gaat lopen of fietsen, dan 
kun je zelf bepalen wanneer je komt en dan kun je iets eerder beginnen. Nu komt ze dus op 
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eigen gelegenheid. Dat zijn wel de mooie verhalen. Dat is ook wel de meerwaarde van dat je 
wat meer mogelijkheden hebt.  
 
Anna 
Ja, en daar zit je ook heel erg op het welzijn.  
 
Hennie 
Ja klopt. Daar valt dus nog een hoop te winnen en de medewerkers worden ook heel erg 
meegenomen door dat andere denken vanuit die ontmoetingsplekken (door Zuid Vooruit). 
Dat gaat dan over positieve gezondheid en kijken naar mogelijkheden en niet naar 
beperkingen. Dat helpt wel heel erg.  
 
Anna 
Precies, en hoe ziet het veiligheidsprotocol eruit? Niet zozeer met brand, maar als er een 
keer onenigheid is of iemand wordt onwel? 
 
Hennie 
We hebben net een audit gedaan over ouderenmishandeling en omgaan met agressie. Daar 
komen wel wat verbeterpunten uit. Een nadeel is dat je in een organisatie zit waarin alles tot 
in de details geregeld is. Van HCCP en van alles en nog wat, dat je soms zoiets hebt van: dit is 
toch een WMO voorziening. Maar ja, doordat het zo groot is, kunnen we met dit stukje 
gewoon meeliften. Dat is goed geregeld en wordt goed gecontroleerd. Dus als er iets 
gebeurd, dan word ik gebeld of mijn vervangster en anders de receptie. We hebben nu bij de 
ingang ook beveiligers, omdat er veel problemen rond de afspraken van COVID-19 waren. Er 
zijn dus eigenlijk teveel protocollen voor het maatwerk en de WMO voorziening, en het is nu 
zaak om die nog wat beter te vertellen en af te stemmen op de dagbesteding.  
 
Anna 
Ja, in deze is het dus wel fijn dat je aan zo'n grote organisatie hangt en dat je daar makkelijk 
op komt terugvallen als er iets gebeurt.  
 
Hennie 
Ja klopt, alleen we komen nog uit de tijd dat er dagbehandeling was, en sommige 
medewerkers die toen werkten, werken nu nog steeds, en die hebben nog meegemaakt dat 
je je voor van alles en nog wat moest verantwoorden en ook alles nog moest registreren. 
Toen had je nog een multidisciplinair overleg, dat als er veel gedragsproblemen waren, dat 
er altijd een psycholoog ingeschakeld kon worden. Maar ja, dat is nu niet meer zo. Nu moet 
je opschalen bij de huisarts. Dus als iemand dan begeleiding had van Team290, dan komt het 
wel goed, maar als er alleen een thuiszorgorganisatie betrokken is die niet zo makkelijk 
opschaalt, dan is dat wel een probleem. Nu hebben we wel van alles in huis, dus als er een 
calamiteit is op de dagbesteding, dan zal de psycholoog ook zeker betrokken worden, maar 
in de basis is die niet betrokken. Wat we dus hebben moeten leren de afgelopen jaren, is die 
controle loslaten, maar de onderleggers zijn er wel dus als het nodig is dan kun je nog wel 
terugvallen. Dat is prettig. 
 
Anna 
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Oké, en als we nu nog meer toespitsen op de dagbesteding zelf, hoe ziet zo'n dag op de 
dagbesteding of op de ontmoetingsplekken eruit? 
 
Hennie 
De dagbesteding komen om een uur of half 10/10 uur. Dan drinken ze koffie en dan is het 
contact erg belangrijk. Aandacht voor elkaar. Sommige mensen vervullen nog een rol in het 
huis, omdat ze zich anders erg nutteloos voelen. Verder is er een programma met beweging 
of met muziek. We hebben heel veel materialen die we inzetten. Maar je mag ook gewoon je 
tijdschrift lezen of in de hoek zitten. Tussen de middag zitten ze in het restaurant te eten 
(buiten COVID-19 om). Daarna nog een middagprogramma met activiteiten. Tegenwoordig is 
het wel wat korter omdat er veel meer schoongemaakt moet worden en de taxibedrijven 
hebben langer de tijd nodig. Er mogen namelijk veel minder mensen tegelijk vervoerd 
worden. Ik stuur heel erg op zo weinig mogelijk mensen met vervoer, want vervoer zit bij de 
maatwerk indicatie in, maar ja hoe regel je dat nu goed. Zo'n grote bus vinden mensen toch 
beschamend. Dus als er een partner is die het niet belastend vindt om zelf te rijden, dan heb 
ik dat veel liever. Bij ontmoetingsplekken komen mensen trouwens altijd op eigen 
gelegenheid.  
 
Anna 
Het vervoer valt ook echt onder jullie verantwoordelijkheid? 
 
Hennie 
Ja, als er een maatwerk indicatie  is, dan is het vervoer inderdaad verantwoordelijkheid van 
de organisatie.  
 
Anna 
Oké, en heb je verder nog taken op de dagbesteding zelf? Doe je daar nog iets op de dag 
zelf? 
 
Hennie 
Nee, ik doe daar niets. Ik ga wel af en toe koffie drinken als de eerste bezoekers komen. 
Daarnaast heb ik natuurlijk overleg met de medewerkers. Misschien behalve dan gesprekken 
voeren met de mantelzorgers van de deelnemers. En verbinding maken tussen Zuid Vooruit 
en dagbesteding. Ik zit wat meer op de achtergrond.  
 
Anna 
Kun je wel iets zeggen over de handvatten die de dagbesteding de mensen aanbiedt om 
zichzelf te blijven stimuleren.  
 
Hennie 
Ja, dat is toch wel heel erg het afstemmen op hoe iemand de situatie beleeft en het gaat 
vooral om geleidelijke achteruitgang, maar soms ook nog wel wat mogelijkheden om te 
leren. Dat helpt heel erg om je te voegen naar de situatie waarin je terecht bent gekomen. 
Helpen bij het structureren en het gebruik maken van hulpmiddelen en geheugensteuntjes, 
dat zit wel heel erg in de begeleiding. Maar het is ook heel erg ingericht op de vraag en 
behoefte van de persoon omdat iedere persoon met dementie weer anders reageert op de 
nieuwe situatie en daar ook graag iets mee wil. De mensen vinden het vaak wel heel moeilijk 



78 
 

om te accepteren. Coping maakt heel erg uit wat de mogelijkheden zijn en ook zijn of haar 
mantelzorger. Ik sprak van de week een partner van een mevrouw die in een enorme crisis 
begonnen is op de dagbesteding. Zij woont nu op één van de woonafdelingen, maar hij 
vertelde dus dat zij eerst helemaal niets wilde en alleen maar boos was op hem en dat zij het 
nu dus fantastisch deed op de dagbesteding. Zij had vroeger zelf in een zorgcentrum 
gewerkt, dus zij voelde zich weer helemaal in haar rol en op haar plek. In haar beleving is zij 
dus ook vaak gewoon aan het werk. Daar was hij helemaal verbijsterd over. Maar ja, wat ik 
nu zo jammer vind, is dat hij zo geworsteld heeft om met haar de dag door te komen, omdat 
zij elke keer zo boos op hem was. Hij had ook dingen verkeerd gedaan, ook omdat niemand 
hem zei hoe hij het anders kon doen. De huisarts zei steeds het valt wel mee en de kinderen 
begrepen het niet. Hij voelde zich aan alle kanten onbegrepen en is nooit in een Alzheimer 
Café geweest. Niemand heeft ooit tegen hem gezegd: ga jij maar naar Alzheimer Café, dan 
blijf ik bij haar. Hij heeft van alles in het proces gemist, totdat het escaleerde  en er een 
rechterlijke machtiging aangevraagd moest worden omdat er geen gevaarscriterium was en 
zij tijdelijk op de dagbesteding terecht komt en dan gaat dat gelijk fantastisch. Ik vind dat zo 
schrijnend dat die huisarts en de omgeving Team290 pas op het allerlaatste moment hebben 
ingeschakeld omdat de dochter zei dat er nu hulp moest komen. Dat vind ik echt heel 
pijnlijk, terwijl er hier in de stad zoveel voorzieningen zijn. Dat vind ik echt een tekortkoming. 
 
Anna 
En is dan de huisarts de enige persoon die dat had kunnen doen? 
 
Hennie 
Ja, geen aandacht voor gehad, nou ja, over een halfjaar maar weer eens testen.  
 
Anna 
Jeetje, dat dat afhangt van één persoon, dat is best pijnlijk.  
 
Hennie 
Ja, en deze meneer zegt ook, ik heb ook dingen niet goed gedaan, ik ben de confrontatie 
aangegaan omdat ik het niet wist, ik was ook boos op haar. Ze gebood mij de hele dag wat ik 
moest doen, dus ze liep de hele dag tegen mij te mopperen. Dat is zo pijnlijk als je zo'n 
verhaal terug hoort. Dat vind ik echt heel erg. Daarin vind ik nog steeds dat alle activiteiten 
van Alzheimer Nederland, de mooie spotjes op de televisie, de laagdrempelige cursussen. 
Goed bedoeld, maar als een huisarts al niet snapt wat de bedoeling is en geen handvatten 
geeft en niet zegt van ga eens daar of daar kijken. Niemand zo'n man en vrouw bij de hand 
neemt, dan gaat er wel echt iets mis. Dat vind ik echt heel ernstig.  
 
Anna 
Ja, je zou willen dat daar wat voortschrijdend inzicht is..? 
 
Hennie 
Ja, ondanks het netwerk dementie, ondanks de vele initiatieven. Er is al veel meer erkenning 
en bewustzijn gekomen voor dementie, maar toch als ik dan zo'n verhaal hoor, dan denk ik: 
het is nog niet op orde hoor.  
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Anna 
Daar is zeker nog het één en ander misgegaan inderdaad. Ik vind het ook wel wonderlijk dat 
dat dan alleen van de huisarts moet komen. Zeker als al die initiatieven in het leven 
geroepen zijn voor dit soort verhalen. 
 
Hennie 
Ja, en dan komt deze man ook nog uit de wijk, die hebben we dus niet bereikt en daar word 
ik heel verdrietig van. Er ging nu gewoon een wereld voor hem open toen hij ontlast werd. 
Als ze nu eerder was begonnen met de dagbesteding en de mantelzorger wat meer hadden 
kunnen ondersteunen, dan was het anders gelopen. Maar goed, dat is achteraf.  
 
Anna 
Ja precies. Oké, ik heb nog één onderdeel van het interview dat gaat over beleving. Zou je 
iets kunnen zeggen over: hoe ervaar je een dag op de dagbesteding?  
 
Hennie 
Ik denk dat als de bezoekers een plek gevonden hebben op die dagbesteding. Wat ik dan 
hoor, is dat ze dat ervaren als een fijne veilige plek om te zijn, waar altijd aandacht is. Een 
plek waar je je verhalen en ervaringen kunt delen. Waar je fouten mag maken, waar alles 
goed is en waar het ook gezellig is. Een prettige sfeer, waar je mag zijn wie je bent. Je mag 
gevoelens hebben, antipathie of sympathie. Nabijheid, maatjes, gelijkgestemden en 
lotgenoten. Zoiets? 
 
Anna 
Ja, geldt dat eigenlijk ook voor de mantelzorger? Of is het echt gericht op de persoon met 
dementie? 
 
Hennie 
Bij het Heymanscentrum is er wel veel aandacht voor de mantelzorger, maar dat is vooral de 
contacten via de mail en de telefoon tussen de medewerker en de mantelzorger. Wat er niet 
is bij het Heymanscentrum, maar wel op de Horst in Zuidlaren is dat er regelmatig 
bijeenkomsten waren voor de mantelzorgers. Minimaal twee keer per jaar. 
Daarnaast  waren we ook begonnen met één keer in de maand een soepmaaltijd of een 
wandeling met mantelzorgers te doen. Een beetje zoals de ontmoetingsplek hier ook 
functioneert via Zuid Vooruit. Dat is hier op de dagbesteding nog niet zo, toch doe ik heel af 
en toe een groepsgesprek met de mantelzorgers. Dat mag eigenlijk niet, want het zit niet bij 
de financiering in, maar ja, ik vind dat dat wel moet. Ik moest natuurlijk eigenlijk die 
mantelzorgers naar het Alzheimer Café sturen van mijn baas, want dat is een plek voor 
lotgenoten. Maar ja, die mensen vonden het zo fijn om ook te delen met de mensen hier. 
Dat is ook lastig met het Alzheimer Café, sommige mensen vinden het er heel fijn, maar 
sommige mensen vinden het ook te groot en te ver weg. Soms willen ze ook gewoon even 
de begeleider van hier spreken en verhalen en ervaringen uitwisselen. Ik hoop dat ik hier nog 
het een en ander kan ontwikkelen voor de mantelzorger. Zoals bijvoorbeeld het  regelen van 
een spoedcursus belevingsgerichte zorg of iemand die wat toneelspellen met de 
mantelzorgers deden om gewoon wat handvatten aan te reiken.  
 
Anna 



80 
 

Oké, dit was voor de dagbesteding, maar geldt dit ook voor de ontmoetingsplekken? 
 
Hennie 
Nee, daar gaan we echt uit van de kracht van de burger zelf en zijn netwerk. Dat is ook een 
beetje meer kijken naar wat willen de mensen en wat kunnen ze nog. Wat mijn beeld nu is, 
is dat daar zeker wel mensen komen die ook wel wat geheugenproblemen hebben, maar dat 
ze nog heel selectief zijn. Voor nu is echt de kunst om uit te zoeken wie het nu goed kunnen 
uithouden op de ontmoetingsplekken en wie eigenlijk wel wat maatwerk kan gebruiken. Ik 
denk namelijk ook dat niet iedereen die naar maatwerk komt (dagbesteding), ook 
daadwerkelijk maatwerk nodig heeft. Als je namelijk laagdrempelig begint (ontmoetingsplek) 
en daar ontstaat wat ritme en structuur, dan zou je heel goed wat langer met de 
ontmoetingsplekken kunnen doen denk ik. Ik denk overigens niet dat wij als professionals 
een hele grote verantwoordelijkheid hebben om daarin allerlei programma's te organiseren 
over hoe ga je nu met dementie om, want het idee van een ontmoetingsplek is om heel erg 
op de kracht van de mensen zelf en de wijken te varen, zij bouwen zelf dat netwerk op. Dat 
vind ik nog wel lastig, want zoals bij Zuid Vooruit, hoe faciliteer je dat dan. Activiteiten 
ontwikkelen waar mensen graag naar toe komen is nog wel een kunst hoor. Je moet toch 
een netwerk bouwen waar mensen zich gehoord voelen en waar je even een steuntje in de 
rug kunt geven en even wat extra ondersteuning kunt bieden zodat de dingen die mensen 
wel graag willen, maar niet lukken, dat ze daar niet op afknappen. Zodat dat kleine succesjes 
worden. Dat vind ik voor mezelf als professional wel de grootste puzzel. 
 
Anna 
Oké, wat betreft de vragen, ik heb nog: hoe ervaar je de communicatie, maar ik denk dat we 
dat wel beantwoord hebben. Het kan nog beter, want je vraagt om meer zichtbaarheid en 
meer bekendheid in de wijk. De lijntjes moeten korter. klopt dat? 
 
Hennie 
Ja, dat klopt.  
 
Anna 
Verder heb ik nog, zie je verandering in gedrag sinds de mensen met dementie bij de 
dagbesteding komen. Is daar iets over te zeggen? 
 
Hennie 
Ja, het geeft rust bij de mensen met dementie als men ondersteuning ervaart. Rust voor het 
thuisfront, maar ook rust voor de bezoeker zelf. Meer houvast is een goed woord.  
 
Anna 
Precies, ze hoeven wat minder strijd te leveren? 
 
Hennie 
Ja, en erkenning en dat je deugt. Er zitten veel positieve elementen aan. Verder komt het 
niet veel voor, maar heel soms lukt het niet. Bijvoorbeeld als iemand heel onrustig is, of boos 
of niet in een groep wil zijn. Dat is dan wel jammer, want je wilt het zo graag. Ook om de 
mantelzorger wat te ontlasten. Dan hoop ik maar dat we met z'n allen voldoende 
mogelijkheden vinden, en dat vind ik wel een manco aan onze financiering, om wat meer 
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individueel begeleiding te kunnen bieden. Dat is nog wel moeilijk in de dementie, om heel 
individueel en op maat goede zorg en begeleiding te kunnen bieden.  
 
Anna 
Oké, en kun je nog iets vertellen over de saamhorigheid binnen de dagbesteding? Dus je 
hebt medewerkers, manager, jij als coördinator en vrijwilligers. Werken die allemaal samen? 
Of hebben ze allemaal eigen taken? 
 
Hennie 
Nee hoor, vrijwilligers werken heel nauw samen met medewerkers die daar werken. Er is 
dus een nieuwe manager, maar alles wordt wel echt geregeld binnen de overleg structuur. Ik 
ben daar het afgelopen jaar wel de link in geweest, dan schoof ik even aan als er iets was. Ik 
denk wel dat de medewerkers van de dagbesteding en van de ontmoetingsplekken last 
hebben gehad van veel wisselingen in het managementteam. Maar de saamhorigheid 
onderling is wel heel goed. Communicatie gaat ook makkelijk.  
 
Anna 
Oké, ik heb nog één laatste vraag, voldoet het Heymanscentrum aan je verwachtingen of zie 
je nog graag iets veranderen? 
 
Hennie 
Nou ja, immaterieel zijn de goede ingrediënten aanwezig en materieel zou ik nog wel de 
ruimtes wat willen oppimpen. In de COVID-19 periode is er al heel wat gebeurd, maar ja ik 
zou nog wel graag wat voorzieningen willen hebben. Immaterieel vind ik het de grootste 
puzzel de komende tijd om het formatie-technische stuk van wat komt er nou bij het GON 
voor maatwerk indicaties en voor het betalen van het vervoer en voor het coördineren van 
de Zuid Vooruit activiteiten. Dat vind ik een hele spannende. Ik weet nu wat de 
medewerkers van Zuid Vooruit allemaal in hun eigen tijd doen om de boel leuk te houden en 
overeind te houden. Dan denk ik soms wel: hoe moet dat nou als je zo weinig professionele 
uren kunt inzetten. Daar ben ik wel wat bezorgd over. Er liggen mooie kansen en die pakken 
we ook maar ik vind het wel een spannende hoe we dat allemaal goed kunnen uitvoeren en 
verantwoord.  
 
Anna  
Oké, dat was het volgens mij. Hartelijk dank voor je tijd! 
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Transcript 
Interview Odensehuis met Ida Voorthuis  
7 december 2020, 14.00  

Anna 
Kun je jezelf  kort even voorstellen? Eventueel werk/zorg achtergrond of zelfs met 
dementie? 
 
Ida 
Nou, ik ben Ida, ik kom echt wel uit de zorg. Ik ben ooit begonnen als radiologisch laborante 
en daarna ben ik de verpleging in gegaan. Ik heb HBO-V en verplegingswetenschappen 
gestudeerd, maar dat laatste heb ik niet afgemaakt. Ik was altijd al geïnteresseerd in de 
ontwikkelingen in de zorg. Ik heb een aantal jaren als wijkverpleegkundige gewerkt in de 
Oosterparkwijk in Groningen en daarna heb ik besloten meer richting de beleidskant te gaan. 
Toen heb ik een tijdje bij de provinciale kruisvereniging gewerkt en vandaar uit ben ik naar 
een centrum voor kwaliteit en innovatie in de zorg gegaan. Dat was Vilans, een 
kennisorganisatie in langdurige zorg om vervolgens in de ouderenzorg te belanden. Als 
wijkverpleegkundige heb ik te maken gehad met mensen met dementie. In die tijd gingen de 
mensen snel naar opgenomen zorg. Die weg daarnaar toe begeleid je de mensen dan wel. Bij 
Vilans heb ik geholpen bij ontwikkeling van de standaard Dementie bijvoorbeeld. En een 
thuisprogramma voor mensen met dementie. Mijn expertise lag bij meer bij 
protocolontwikkeling en richtlijnontwikkeling. Daar heb ik mij vooral mee bezig gehouden. Ik 
heb dus altijd wel iets binnen de zorg gedaan maar ik zat meer aan de beleidskant dan aan 
de zorgkant zeg maar.  
 
Anna 
Oké, en hoe ben je terecht gekomen bij het Odensehuis? 
 
Ida 
Ja, eigenlijk viavia. Men had een bestuurslid nodig en toen ben ik voorgesteld door iemand 
die als casemanager werkt bij Lentis. In die tijd heb ik een gesprek gehad met Els, en dat 
klikte eigenlijk direct erg goed. Zo zag ik het ook gelijk zitten om iets voor het Odensehuis te 
betekenen. Ik bedoel, het is maar een klein steentje dat ik daaraan kan bijdragen. 
 
Anna 
Dus als ik het goed begrijp ben je viavia bij het Odensehuis terecht gekomen, een 
casemanager van Lentis. Dit valt ook binnen het straatje van waar je altijd hebt gewerkt, 
want ook bij het Odensehuis doe je het beleid en de protocollen toch? 
 
Ida 
Ja, en nou ben ik ook secretaris van het bestuur. Ik ben altijd heel erg geweest van het 
vastleggen van alle ervaring en dat je dat ook kunt doorgeven. Dat moet geen doel op zich 
zijn, maar meer een ondersteuning. Een protocol is voor mij dus ook geen doel op zich, maar 
meer een ondersteuning. Een protocol kun je gebruiken om handelingen je eigen te maken 
en richtlijnen kun je gebruiken om je eigen te maken van wat zoal qua wet- en regelgeving 
zich afspeelt op een bepaald terrein.  
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Bij het Odensehuis zou ik dus ook niet alleen maar achter het bureau kunnen zitten, ik moet 
ook echt contact hebben met de mensen op de vloer. In dit geval Marjolein, om te weten 
wat ze doet en hoe ze dat doet en waarom ze iets doet. Dat kan ik dan wel weer omzetten in 
beleid. Dit kan ook weer goed gebruikt worden bij het aanvragen van subsidies bij de 
gemeente bijvoorbeeld, zo kunnen we de aanvraag weer goed onderbouwen. Zo kun je ook 
goed aangeven dat het beleid niet zomaar uit de lucht gegrepen is, maar ook gebaseerd is op 
kunde en kennis.  
 
Anna 
Oké, wat is je affiniteit met mensen met dementie? 
 
Ida 
Nou, ik blijf de mens in al zijn hoedanigheid altijd heel fascinerend vinden en ik vind dat 
zeker fascinerend als een ziekte als Alzheimer toeslaat. Wat doet die ziekte met een mens en 
wat ik heel intrigerend vind is hoe een partner daar mee om moet gaan en hoe dat thuis dan 
gaat. Ik kan me ook haast niet voorstellen dat je dat als partner maar ook als persoon met 
dementie in je eentje red. Er gebeurt zoveel in je leven, die fascinatie voor dat soort 
fenomenen, daar speelt het Odensehuis prachtig op in. Je geeft mensen het gevoel dat je er 
niet helemaal alleen in staat, maar dat er mensen zijn die dezelfde problemen ervaren en 
dat er ook een luisterend oor is voor de mantelzorgers. Dat je het samen moet doen en dat 
is eigenlijk mijn verbinding met mensen met dementie. Ik kijk dan ook met bewondering 
naar de vrijwilligers van het Odensehuis hoe die omgaan met mensen met dementie, waar 
de wereld toch steeds verandert met alle emoties van dien. Ik vind dat ontzettend mooi, en 
ik voel me daar meer de ondersteuner naar hun (vrijwilligers en Marjolein) toe dan dat ik me 
ondersteuner voel voor de mensen met dementie.  
 
Anna 
Oké, dus als ik het goed begrijp vind je vooral de mensen heel intrigerend en alle facetten 
van de mens. Hoe ga je nu als koppel of als familie met elkaar om daar binnen al die 
veranderingen. Daarnaast intrigerend hoe de vrijwilligers met de mensen met dementie 
omgaan.  
 
Ida 
Ja, ik vind het ook heel bijzonder hoe de vrijwilligers mensen met dementie weer een plek 
geven. Mensen met dementie kunnen daar rustig zijn, je probeert voor mensen in een 
andere fase van hun leven een plek te creëren waar ze toch veilig en rustig kunnen zijn. De 
directe omgeving kan dat soms niet altijd geven en moet dat misschien ook niet altijd willen 
geven. Men moet zich wel laten ondersteunen door een initiatief zoals het Odensehuis. 
 
Anna 
Dus ook de strijd die je levert, in de positieve zin, om het zo goed mogelijk te doen voor 
jezelf en voor de mensen om je heen.  
Oké, hoe ziet de organisatie eruit?  
 
Ida 
Nou, het Odensehuis bestaat dus uit een groep vrijwilligers en één coördinator inclusief een 
vervanger en een professionele vervanger die ook betaald wordt. Daarnaast heeft de 
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coördinator goede connecties met bijvoorbeeld het UMCG. Als zij bijvoorbeeld zaken 
signaleert bij een participant die zij niet kan plaatsen, dan kan zij heel makkelijk ook 
ruggenspraak houden bij het UMCG. Zij heeft dus een netwerk die haar mogelijk maakt om 
een goede coördinator te zijn voor het Odensehuis. Een goede coördinator heeft ook kennis 
van dementie nodig, die moet weten wat er speelt. Anders dan bijvoorbeeld een buurthuis. 
Vrijwilligers hoeven dat overigens niet, die geven vorm door middel van het persoonlijk 
contact en het bieden van een veilige plek. Het is dus niet nodig om kennis te hebben van 
dementie, maar je hebt wel één iemand nodig om op terug te vallen indien nodig. Het is dus 
wel een vrijwilligersorganisatie, maar die continuïteit van de professional is hierin erg 
belangrijk. Verder heeft de stichting een bestuur. Die bestaat uit allerlei mensen uit 
verschillende gebieden. Bijvoorbeeld iemand die een kort lijntje heeft naar de politiek of 
naar de gemeente. Iemand die goed in het dementieveld zit. Een financiële man en iemand 
met een juridische achtergrond. Dat is een ruim samengesteld bestuur, die allemaal affiniteit 
hebben met het Odensehuis, maar allemaal op hun eigen manier. Ook een 
vrijwilligersbestuur, overigens. De financiering is sinds kort door de gemeente, in de 
toekomst zal dit gedeeltelijk door de gemeente worden gedaan en gedeeltelijk door het 
GON. Het GON is het gebiedsondersteunend netwerk, dat eigenlijk de stad Groningen en de 
regio´s en verantwoordelijk is voor alle financiering betreffende alle zorgverlenende 
instanties in de regio. Het Odensehuis past daar eigenlijk niet helemaal in, want het is 
gebiedsoverstijgend en het is niet alleen zorg. Daarom heeft de gemeente ook gezegd dat zij 
ook een deel financieren, omdat wij niet helemaal in het plaatje van het GON passen. 
 
Anna 
Hoort de gemeente en het GON ook bij de organisatie, bijvoorbeeld omdat ze wel subsidies 
uitgeven? Hebben zij iets te zeggen over de invulling van het Odensehuis?  
 
Ida 
Nee, ze maken geen deel uit van de organisatie. Zij zijn alleen financierders en mede 
verwijzers, net als het WIJ-team. Ze behoren meer tot het netwerk van de organisatie. Wij 
moeten wel verantwoording afleggen aan de gemeente over hoe wij de subsidies benutten. 
Zij moeten dit als onafhankelijk partij kunnen benaderen. Op dit moment hebben we nog 
geen afspraken gemaakt met het GON, wat we voor verantwoording wel aan hun moeten 
afleggen. Dat komt nog.  
 
Anna 
Oké, dus je hebt een organisatie met een coördinator, vervangend coördinator, vrijwilligers. 
Overkoepelend een vrijwilligersbestuur met allerlei input vanuit verschillende 
kennisgebieden, maar wel met affiniteit met het Odensehuis. Daarnaast heb je nog het 
netwerk, waar je ook verantwoording aan moet afleggen? Klopt dat?  
 
Ida 
Ja, in ieder geval qua financiering moeten we verantwoording afleggen. Met het GON weten 
we het dus nog even niet. Het GON is meer een verwijzer, en wij vullen voor een deel de 
opvang voor mensen met dementie in.  
 
Anna 
Oké, dan gaan we naar de volgende vraag, hoe bereiken mensen het Odensehuis online?  
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Ida 
Nou, er is dus een website die je kunt raadplegen, daar wordt ook wel naar verwezen op 
folders die wel verstrekt worden. Bij de huisarts bijvoorbeeld. Dat zijn eigenlijk de manieren 
waarop het Odensehuis de mensen kan bereiken. Ik heb wel het idee dat de meeste 
contacten met het Odensehuis gelegd worden via mond- tot-mond reclame. Soms is dat de 
huisarts of iemand die bekend is met het Odensehuis, een casemanager. 
 
Anna 
Oké, ik denk dat we daarmee ook gelijk de volgende vraag hebben beantwoord. Hoe 
bereiken we het Odensehuis offline. Online dus via de website en wellicht hebben ze de 
naam Odensehuis wel eens gezien op een folder. Social media?  
 
Ida 
Zou kunnen. 
 
Anna 
Is dat misschien meer voor de familie van..? 
 
Ida 
Nou, zou ook kunnen. Ik heb nooit gehoord dat iemand van het Odensehuis gehoord heeft 
via Facebook. Zou best kunnen, op zich zijn we best actief op Facebook maar of mensen ons 
echt bereiken via Facebook, dat weet ik niet.  
 
Anna 
Oké, online dus echt via de website en offline vooral via mond- tot-mondreclame, door 
bijvoorbeeld de huisarts, een casemanager of iemand die bekend is met het Odensehuis.  
 
Ida  
Ja ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als we er voor mensen met dementie zijn en we kijken 
meer naar welzijn. Dan zou ik het eigenlijk wel prettig vinden om ook te kijken van: is er niet 
nog een andere vorm dan buiten die zorgsector. Huisarts, casemanager, UMCG is allemaal 
zorg. Maar vanuit de welzijn, zou je mensen ook kunnen wijzen, als ze bijvoorbeeld tegen 
geheugenproblemen aan lopen of als het allemaal eventjes niet meer zo soepel loopt, dat ze 
dan kunnen zeggen van: ga eens kijken bij het Odensehuis.  
 
Anna 
Dat is meer een wens, dan dat dat echt zo is nu toch? 
 
Ida 
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Wel een leuke manier om te ontdekken, hoe kun je 
mensen bijvoorbeeld  via de bibliotheek benaderen. Dan noem je het geheugenproblemen, 
i.p.v. dementie. 
 
Anna 
Oké, de volgende vraag is: wat zijn de sterke punten van het Odensehuis? 
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Ida  
Wat ik zelf een heel sterk punt vindt, is het regelarme. Dus dat je geen indicatie nodig hebt, 
en wat ik heel belangrijk vind is dat je geen zorginstelling bent dat helemaal gekoppeld is, of 
verward raakt in alle regelgeving van de zorg, maar dat het een drempelloze voorziening is 
waar iedereen welkom is. Niet alleen voor mensen met dementie, maar ook voor de partner 
of zelfs kinderen van. Dat is de ene kant die ik belangrijk vindt, dat het voor iedereen is die 
zich aangesproken voelt om om te gaan met mensen die ook een geheugenprobleem 
hebben. En aan de andere kant vind ik dat het heel kleinschalig is, zodat je heel 
persoonsgericht kunt werken. Je hoopt dat er een groepje mensen komt, omdat je dan 
interactie hebt. Maar je kunt heel individueel kijken van waar heb je nu vandaag zin in en 
wat wil je doen. Op die behoefte wordt ingespeeld en dat je dan niet eerst een formulier 
moet invullen van 'goh die mevrouw wil muziektherapie, dan eerst aanvragen of zij dat mag' 
Nee, je gaat gewoon achter de piano zitten of je zet een plaatje op. Zonder al die regels, de 
meer geïnstitutionele wereld zul je eerst moeten kijken van voor welke therapievormen 
komt deze mevrouw in aanmerking en hoe gaan we dat regelen en moet ze daar eerst een 
indicatie voor hebben en hoeveel uren moeten daar dan voor staan. Dat is niet aan de orde 
bij het Odensehuis. Dat vind ik een groot goed. Als derde punt wil ik graag een kleine hechte 
groep vrijwilligers, dat zijn er in totaal inclusief stagiaires, zo'n 30 waar weinig verloop in is. 
Waardoor je dus toch een persoonlijke band op kunt bouwen met de participanten. En wat 
ik leuk vind is dat het Odensehuis een leerbedrijf is, zodat je ook stagiaires hebt. Die 
combinatie jong-oud geeft toch een leuke dynamiek.  
 
Anna 
Oké, dus het eerste punt is dat je geen indicatie nodig hebt voor het Odensehuis en niet 
vastzit aan allerlei regelgeving in de zorg. En dat het voor iedereen toegankelijk is die zich 
aangesproken voelt. Het tweede punt is de kleinschaligheid en daarom zeer persoonsgericht. 
Het derde punt is de hechte groep vrijwilligers, waar weinig verloop in zit, en als laatste het 
leerbedrijf, stagiaires geven een leuke dynamiek tussen jong en oud.  
 
Ida  
ja, en regelarm lijkt heel chaotisch, maar je creëert wel echt met z'n alleen veilige plek. Je 
houdt dus wel iedereen in de gaten, het is niet ongelimiteerd in en uit lopen. Je houdt elkaar 
in de gaten en je kunt dat bewerkstelligen door met een kleine groep te werken. Niet alleen 
de mensen zelf moeten zich er veilig voelen, maar ook de mantelzorgers en de naasten 
moeten het gevoel hebben dat ze hun partner naar een veilige omgeving hebben gebracht.  
 
Anna 
Oké, duidelijk, wat zijn de verbeterpunten van het Odensehuis?  
 
Ida 
Nou, op dit moment vooral meer ruimte creëren. We willen graag meer mensen ontvangen 
en daarvoor hebben we meer locaties nodig. Als je meer plekken hebt, waar de mensen naar 
toe kunnen gaan, dan kun je ook meer mensen bedienen. Ik geloof namelijk heel erg in dit 
concept voor veel meer Groningers dan dat er op dit moment gebruik van maken. Ik merk 
ook dat ik daar wat terughoudend in ben, want het moet wel behapbaar blijven. Daardoor 
ga je dat persoonlijke contact missen, dat vind ik wel echt essentieel voor een Odensehuis. 
Je moet dus gaan kijken of je op een andere locatie weer een dergelijke constructie kunt 
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hebben. Op het moment dat je dat dan ook hebt, dan zou je ook wat meer aan PR kunnen 
doen om meer mensen te trekken.  
 
Anna 
Oké, dus in grote lijnen is het dus meer ruimte, geen nee zeggen, maar wel met een notitie 
erbij dat het behapbaar moet blijven.  
 
Ida 
Ja, want zodra het boven je schoenen groeit, dat is volgens mij zo, wanneer er geen 
persoonlijke band meer is tussen de mensen. Je kunt namelijk niet terugvallen op een 
dossier ofzo. Dat is er niet en dat willen we ook niet. Daarom is dat directe contact met 
mensen heel erg belangrijk. Het moet nooit zo groot worden, dat je niemand meer kent. 
Degene die komen moet zich ook gezien en gekend voelen. Maar dat kun je natuurlijk op 
meerdere plekken in Groningen vormgeven.  
 
Anna  
Oké, hoe zie je het Odensehuis over 10 jaar?  
 
Ida  
Ja, ik denk dat er dan nog meer behoefte aan Odensehuizen is dan nu. En dat er dus op 
meerder plekken in Groningen locaties zijn. Ik hoop heel erg dat die regelarme structuur 
blijft, zodra je je namelijk aansluit bij een zorginstelling, bijvoorbeeld bij een reguliere 
dagvoorziening , dan zul je voor een deel al de regels van die instelling moeten volgen. 
Daarvoor moet je waken. Dat zien we ook bij het GON. Het GON is ook aan regels gebonden. 
We moeten dus ook, samen met het GON, nadenken over hoe we die regelarme structuur 
kunnen verantwoorden. Zodat ook het GON zich weer kan verantwoorden over de gelden 
die zij het Odensehuis sturen. Wij willen graag niet alles noteren wat wij doen, zo blijft het 
een inloophuis. Dat is iets waar wij de komende 10 jaar alert op moeten zijn, dat die 
identiteit van het Odensehuis blijft bestaan. Dan zie ik er zeker een grote toekomst in. 
 
Anna 
Oké dan, als ik het kort wil samenvatten, dan zijn er over 10 jaar meerder Odensehuizen in 
Groningen, maar is de regelarme structuur intact gebleven en zelfs misschien wat meer 
verduidelijkt en ook binnen het GON en de gemeente is daar meer aandacht voor en is het 
voor iedereen duidelijker wat voor organisatie het Odensehuis is. Is dat een goede 
omschrijving?  
 
Ida  
Nee, het klopt wel, de gemeente Groningen heeft in zijn beleidsstructuur ook staan dat ze 
meer burgergericht en met minder regelgeving willen werken. Zo kunnen we als het 
Odensehuis misschien wel als een keerpunt fungeren om toch vanuit vertrouwen in elkaar 
vorm te geven aan een vorm van zorg of welzijn die op dit moment niet in een hokje te 
passen valt. Dat is voor de gemeente en het GON ook heel ingewikkeld om mee om te gaan, 
maar ja, ik hoop dus we samen kunnen bedenken hoe we dat wel vorm kunnen geven.  
 
Anna 
Ja, ik denk dat je daar ook een goed punt hebt. Daar past het Odensehuis goed.  
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Ida 
Ja, daar is het dus leuk om naar vrijetijdsbesteding te kijken. Vrijetijdsbesteding wordt ook 
een belangrijk item en als je daar ook mensen met dementie in mee kunt nemen. Vrije tijd 
zal een steeds grotere vorm aannemen en ook hoe betrek je de mensen daar nu bij. Als je 
daar mensen met dementie of met een beperking of met een andere handicap in kunt 
betrekken zodat je meer naar welzijn gaat kijken van een grote groep. Zo kijk je meer samen 
hoe je dat beter vorm kunt geven en ook beter kunt financieren bijvoorbeeld. Je kunt er 
vanuit een andere hoek naar kijken en dan zit je sowieso niet zo vast aan de structuren van 
de gezondheidszorg. Die is binnen de gezondsheidszorg natuurlijk noodzakelijk, maar als je 
dat wat vrijer kunt laten vanuit een ander perspectief, dan is dat beslist iets om naar te 
kijken. 
 
Anna 
Oké, dat is precies wat ik ga doen! Volgende vraag is: wat betekent het Odensehuis nu voor 
de stad Groningen?  
 
Ida 
Ik denk dat als je naar het beleidsplan kijkt of het verkiezingsprogramma en ook vanuit het 
coalitieakkoord van de gemeente Groningen dan past het Odensehuis daar heel goed in. Ik 
noem dan dat regelarme. De gemeente heeft verantwoordelijkheid voor alle burgers, 
mensen met dementie behoren daar ook zeker bij. Die schuif je dus niet weg in een 
verpleeghuis. Maar die ondersteun je vanuit een perspectief voor alle burgers. Dat past dus 
heel goed in het beleid. Een Odensehuis kun je eigenlijk gelijk schakelen met een wijk- of 
buurthuis, maar misschien ook met een sportvoorziening die je in elke wijk hebt. Zorgen dat 
de toegankelijkheid laagdrempelig is en voor alle burgers is.  
 
Anna 
Oké, dat is leuk dat je het zegt want morgen heb ik een interview met een bridgeclub.  
 
Ida 
Dat is een heel goed idee.  
 
Anna 
Ja, juist die link leggen met dementie onder leden. Wat doe je daar nu aan en heb je daar 
weleens over nagedacht. Want daar liggen ook die werkzame factoren van het Odensehuis 
denk ik. Het verschil met een vrijetijdsvoorziening en een reguliere dagopvang.  
 
Ida 
Ja ik ben het helemaal met je eens. Het zou heel leuk zijn om te kijken hoe kun je dat nu wel 
vormgeven en hoe kun je er gezamenlijk iets mee doen.  
 
Anna 
Precies, oké. Volgende vraag is: wat zijn nu je taken binnen het Odensehuis, maar ik denk 
dat we die vraag eigenlijk wel beantwoord hebben. Secretaris van het bestuur natuurlijk en 
je richt je vooral op het beleid en de protocollen en de richtlijnen ter ondersteuning van 
Marjolein, de coordinator.  



89 
 

 
Ida  
Ja dat is het.  
 
Anna 
Oké, hoe is de saamhorigheid binnen de organisatie? Hoe is de sfeer, hoe gaan we met 
elkaar om? 
 
Ida  
Ik zie binnen het huis, bij de vrijwilligers en de mensen met dementie en Marjolein. Ik vind 
het heel mooi om te zien hoe iedereen zíjn of haar plekje wel krijgt en vindt. Ik heb veel 
contact met Marjolein, dus ik weet ook wel hoe lastig het is om een goede match te maken 
tussen iemand met dementie en een vrijwilliger. Maar ze probeert toch altijd een goede mix 
te maken. In eerste instantie is het huis natuurlijk voor mensen met dementie, maar het is 
ook een hele waardevolle plek voor vrijwilligers. Die hebben om wat voor reden dan ook 
geen werk, of even geen werk meer en misschien ook wel een stukje afstand van de 
arbeidsmarkt om die ook een zinvolle plek te geven. Die combinatie gebeurt op dit moment 
heel goed. Verder is het contact met Marjolein en het bestuur heel goed. Daar wordt altijd 
alles goed opgepakt binnen de groep.  
 
Anna 
Oké, we kunnen dus stellen dat de saamhorigheid tussen coördinator en vrijwilligers 
vertrouwd en functioneel is. De kwaliteiten van de vrijwilligers wordt optimaal gebruikt.  
 
Ida 
Ja, dat komt goed naar voren en bij het bestuur geldt hetzelfde. Je doet waar je goed in bent, 
en waar je het vertrouwen hebt om er iets mee te doen. Ze kunnen ook goed aangeven als je 
ergens niet zo vertrouwd mee bent en dat iemand anders dat beter kan oppakken.  
 
Anna 
Precies, dat is misschien wel goed om mee af te sluiten. Het contact met Marjolein gaat heel 
makkelijk en met het bestuur ook. Er is veel vertouwen, veel openheid,  
 
Ida 
Ik moet daar wel bij zeggen dat de positie van Marjolein vrij eenzaam is op het Odensehuis, 
omdat zij de schakel is tussen alle partijen. En als je de schakel bent, heb je met iedereen 
contact, maar kun je er nog alleen voorstaan. Daar probeer ik haar wel in te ondersteunen, 
maar dat is heel gauw ook te weinig. Als er beslissingen genomen moeten worden, dan moet 
zij dat doen. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk. Bij saamhorigheid komt Marjolein nog het 
minst aan haar trekken, denk ik.  
 
Anna 
Oké, ik denk dat we dan alles besproken hebben. Wil je zelf nog iets toevoegen?  
 
Ida  
Nou ja, ik ben heel benieuwd naar jouw onderzoek en verslag. Ik hoop dat ik dat ook ter 
inzage krijg tegen die tijd! 
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Transcript 
Interview Bridgeclub met Ineke Donker 
8 december 2020, 10:00 

Anna 
Oké, ik wil je vragen om je even kort te voor te stellen en wat jouw rol is bij de bridgeclub.  
 
Ineke 
Ik ben Ineke Donker en ik ben anderhalf jaar geleden lid geworden van deze bridgeclub. Ik ben direct 
secretaris van het bestuur geworden. Het toeval was dat de toenmalige secretaris helaas net was 
overleden en het bestuur was zoekende naar een nieuwe secretaris. Zodoende ben ik direct 
begonnen met deze functie. 
 
Anna 
Heb je enige affiniteit met mensen met dementie? 
 
Ineke  
Nee, eigenlijk niet. Ik weet er een beetje vanaf. Ik heb daarnaast nog een vader die heel oud is, dus ik 
vind dat ik er een beetje van moet weten. Zo kan ik er een beetje op letten. Dat is wat ik met 
dementie heb, dus een beetje belangstelling en een beetje kennis.  
 
Anna 
Oké, dan kunnen we al verder naar de bridgeclub. Hoe ziet de organisatie eruit? 
 
Ineke  
Er is een bestuur en een technische commissie. Bestuur doet algemeen beleid, low level. Door 
Corona hebben we wat meer contact, maar anders hebben we gemiddeld 2 keer per jaar contact. De 
technische commissie zorgt voor de avond. Hoe de verschillende competities eruit gaan zien.  
 
 
Anna 
Oké, dus de vereniging bestaat uit een bestuur, een technische commissie en de leden. Bestuur doet 
daarbij het beleid en de technische commissie het verloop van de avond.  
 
Welke leden ontvangen jullie? 
 
Ineke 
Het zijn voornamelijk wat oudere mensen. Gemiddeld boven de 50 denk ik. Een paar jongere leden 
van rond de 20. Dat is niet persé de doelgroep die we zoeken, maar over het algemeen is dit gewoon 
de groep die aan het bridgen is. 
 
Anna 
Oké, hoe ziet het veiligheidsprotocol eruit? Ik bedoel daarmee eigenlijk het protocol als er een 
onenigheid is of een discussie is.  
 
 
Ineke  
Nou de technische commissie wordt dan gevraagd hoe het spel opgelost moet worden. Specifiek op 
het bridgen dan. Er is niet iemand die onenigheid buiten het bridgen oplost. er wordt toch wel 
verwacht dat dat binnen partners zelf wordt opgelost. Als er wel echt iets aan de hand is en dat is 
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van invloed op een avond, dan zul je daar met het bestuur iets mee moeten doen. Dat is overigens 
mijn eigen mening.  
 
Anna 
Binnen het spel lost de technische commissie een onenigheid dus op, alles daarbuiten eventueel 
door het bestuur mits het invloed heeft op de avond/sfeer. 
 
Ineke  
Ja, het kan bijvoorbeeld weleens voorkomen dat het tussen paren niet meer klikt. Die kiezen er dan 
voor niet meer samen te spelen, dat lossen ze onderling dan wel op. Mocht dat niet zo zijn, dan kan 
het bestuur eventueel helpen, maar dat is in principe niet een taak van het bestuur.  
 
Anna 
Hebben jullie weleens te maken gehad met mensen met dementie onder leden? 
 
Ineke 
Nee, wel iemand die een aantal tia's  heeft gehad. Dan verandert er wel wat voor iemand. Diegene 
onthoudt niet alles meer of houdt veranderingen niet meer goed bij. Dan is het toch belangrijk om 
diegene er bij te houden en zeker als iemand al een tijdje lid is. Dat is toch een beetje betrokkenheid 
van iedereen. Je probeert het zolang mogelijk voor iemand leuk te houden. Maar op een gegeven 
moment merkte diegene toch dat er rekening met haar werd gehouden. Ze voelde dat ze het niet 
meer bij kon houden. Toen is er onderling afgesproken om met haar thuis te gaan bridgen i.p.v. mee 
te doen aan de competitie. Ik denk dat dat ook zo zou gaan met iemand met dementie. Althans je 
probeert zo lang mogelijk om de clubavond leuk te houden voor iemand. Ik hoop ook dat het zo zou 
gaan. Het lijkt mij overigens lastig als iemand met dementie lid zou willen worden van de club. Dan 
ken je iemand niet. 
 
Anna 
Oké, in eerste instantie zijn er dus geen leden met dementie geweest. Wel iemand die een aantal 
tia's heeft gehad, met als gevolg geheugenproblemen. Daar hebben jullie geprobeerd om haar bij te 
staan als club en toen dat niet meer ging zijn er een aantal leden met haar thuis gaan bridgen.  
 
Goed, dan kom ik eigenlijk direct op de volgende vraag. Wat is dan de verantwoordelijkheid van de 
organisatie t.a.v. dementie? Dit is wel een mooi voorbeeld, nu heeft zij zelf aangegeven dat het niet 
meer ging, maar kun je als club of als bestuur daar ook iets in betekenen? 
 
Ineke  
Ik denk dat je dat per individu moet bekijken. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om te 
kijken wat voor lid dit is. Komt hij of zij voor het sociale aspect, de gezelligheid of juist alleen voor het 
spel. Kan dit goed gaan en is het leuk voor de meeste leden. Zolang het voor het gros van de leden 
een fijne avond is en ook voor een specifiek lid met dementie of iets anders, dan moet je dat 
proberen te faciliteren. Bijvoorbeeld door met zijn drieën te gaan spelen. Het is belangrijk om steeds 
opnieuw kijken, ook bijvoorbeeld met naasten of partner. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat 
iemand op een gegeven moment niet persé nog mee wil doen, maar er wel graag bij wil zijn. Dan 
moet er bijvoorbeeld een vervoersprobleem worden opgelost. Ik vind het mijn verantwoordelijkheid 
als bestuur om hier steeds opnieuw naar te kijken. 
 
Anna 
Ik hoor je zeggen dat je ook met de partner wil overleggen over hoe en wat..? 
 
 
Ineke  
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De partner kan de partner van de bridgeclub zijn of de partner van thuis. 
 
Anna 
Wat vind je dan van de verantwoordelijkheid van en naar de bridgeclub? Doe je daar iets mee als 
bestuur? 
 
Ineke 
In eerste instantie niet, maar als je zou ontdekken dat iemand niet meer komt omdat het naar de 
bridgeclub toe komen een probleem is, dan zou ik daar wel iets mee willen doen.  
 
Anna 
Oké, dus eigenlijk ligt de verantwoordelijkheid vanaf het punt van binnenkomst tot het moment van 
weggaan bij de bridgeclub, mits daar andere afspraken over zijn?  
 
 
Ineke  
Ja het is vooral een heel individueel verhaal.  
 
 
Anna 
Oké, waar eindigt de verantwoordelijkheid van de club hebben we dan eigenlijk al beantwoord. 
Alleen bij binnenkomst en bij weggaan, mits daar iets anders over is afgesproken. 
 
Ineke  
Ja, maar als ik dat zo op papier zou zetten als bestuur, dan zou me dat eigenlijk al te strak zijn. Als 
bestuur moet je een stukje compassie hebben voor je leden. Als iemand niet meer komt en ik vraag 
daarnaar en die persoon reageert daar vervolgens niet meer op, dan heb ik geen 
verantwoordelijkheid. Maar als iemand zegt, ik kom niet meer want het lukt niet, dan kan ik nog een 
stap zetten om iets te doen. Het is dus in eerste de avond zelf, maar er zit wel een schil omheen die 
je niet zomaar weg moet houden. 
 
Anna 
Is het misschien ook een soort contactplicht van het bestuur? Klinkt hard, zo bedoel ik het niet.  
 
Ineke 
Het is niet zozeer een contactplicht, maar meer ook de betrokkenheid van het lid en die schil erom 
heen. Als diegene bijvoorbeeld aangeeft graag betrokken te blijven, dan ga je ook meer zoeken. Het 
is een wisselwerking tussen lid en bestuur. Wel altijd open staan als bestuur.  
 
Anna 
Het is eigenlijk een wisselwerking tussen leden, bestuur en in hoeverre het lid betrokken is bij de club 
en hoe lang hij of zij al lid is en hoe goed de leden hem of haar kennen. Klopt dat? 
 
Ineke  
Ik denk ook dat je als bestuur een inschatting moet maken, als iemand binnen de club signalen 
afgeeft van vergeetachtigheid en iemand haakt vrij snel af, dan is dat een beetje zo. Maar als iemand 
heel lang probeert te blijven komen, dan is het kennelijk belangrijk voor iemand. Dat is een proces 
waar je in zit en daar kun je naar handelen. Het zou ook kunnen dat iemand niet wil dat er iemand op 
de club anders met diegene omgaat, dus ten alle tijde je voelhorens uit hebben staan is wel het 
allerbelangrijkste denk ik. Waar doe je diegene een plezier mee. 
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Anna 
Goed, dan laten we het hierbij, hoe ziet een dag/avond er op de bridgeclub uit? 
 
Ineke  
Leden komen binnen tussen kwart over 7 en half 8. De voorzitter heeft dan eventueel nog 
mededelingen. Daarna neemt de spelleider het over, die legt de spelverdeling verder uit. Dan speel je 
4 spellen in een bepaalde tijd aan 1 tafel. Vervolgens wissel je van tafel en speel je weer 4 spellen. In 
totaal zijn er 7 rondes. Tussendoor word er gekletst en vanuit het denksportcentrum wordt er koffie 
en thee rond gebracht. Ook kun je eventueel iets anders bestellen, dat rekent iedereen voor zich af 
aan het eind van de avond.  
 
Anna 
Oké, dus de voorzitter opent de avond, vervolgens vertelt de spelleider het programma, vervolgens 
zijn er 7 rondes. Ondertussen is er de mogelijkheid om iets van de horeca te bestellen. En hoe lang 
duurt zo'n avond? 
 
Ineke 
Ongeveer van half 8 tot half 12.  
 
Anna 
Oké, en wat zijn je taken verder op de bridgeclub? Je bent natuurlijk secretaris van het bestuur, maar 
heb je op de avond zelf ook nog specifieke taken? 
 
Ineke  
Nee, alleen zelf bridgen. Dat geldt voor alle bestuursleden, de technische commissie. Iedereen speelt 
mee. 
 
Anna 
Hoe ervaar je een avond op de bridgeclub? Hoe gaan de leden met elkaar om? 
 
Ineke  
Over het algemeen is dat leuk en gezellig, een goede sfeer. Maar je hebt wel met de een wat meer 
contact dan met de ander. Er ontstaan altijd wel groepjes, maar iedereen gaat wel goed met elkaar 
om.  
 
Anna 
De sfeer is dus goed, vriendelijk onderling. Oké, en hoe is de saamhorigheid binnen de organisatie? 
Nu hebben we het daar vanuit het bestuur wel vrij uitgebreid over gehad, maar zorgen de leden 
bijvoorbeeld ook nog voor elkaar? 
 
Ineke 
Ja, in elk geval in groepjes zorgen de leden wel voor elkaar. Nu is er bijvoorbeeld alleen online 
bridgen, maar sommige leden vinden dit niet leuk en spreken daarom thuis af in kleine groepjes. Er is 
zeker zorg voor elkaar. Dat is natuurlijk wel meer met de mensen met wie je iets hebt, daar ga je ook 
makkelijker zorg voor dragen. 
 
Anna 
Er is dus wel zorg voor elkaar, maar ook wel echt in de groepjes waar je je bevindt. Want het zijn best 
wel grote groepen volgens mij? 
 
Ineke  
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Ja, we hebben 75 leden en op een avond zijn er tussen de 40 en 50 leden. Je zorgt niet alle 50 voor 
elkaar.  
 
Anna 
Nee, maar het scheelt dat je al met koppels bent, dus je bent niet alleen. Maar valt er weleens 
iemand buiten de boot? 
 
Ineke  
Nee, dan zou dat al zijn tussen de leden die eigenlijk al heel weinig komen of geen partner hebben. 
Dat zijn leden waar je je wel afvraagt of het ook met hen goed gaat, zeker in deze tijd (Corona). Maar 
als je al een beetje regelmatig komt, dan heb je een partner en dan gebeurt dat eigenlijk minder.  
 
 
Anna 
Oké, dat was het. Alle vragen gehad. Hartelijk dank voor het meedoen.  
  



95 
 

Transcript 
Interview Odensehuis met Marjolein Hoolsema 
9 december 2020 

Anna 
Oke, kun je even kort vertellen wie je bent en je achtergrond in het zorgveld.  
 
Marjolein 
Mijn naam is Marjolein Hoolsema, ik ben 58 jaar. Ìk werk vanaf mijn 18e in de zorg, dus ik werk al 
bijna 40 jaar in de zorg. Ik ben A verpleegkundige en Z verpleegkundige. Daarnaast ben ik 
opleidingsadviseur geweest en ik heb HBO projectmanagement gedaan. Ik heb verschillende 
ervaringen binnen het zorgveld. Zowel binnen het ziekenhuis als binnen verstandelijk 
gehandicaptenzorg en de laatste 15 jaar in de zorg met dementie.   
 
Anna 
Oke, en hoe ben je terecht gekomen op het Odensehuis? 
 
Marjolein 
Ik heb gesolliciteerd op een advertentie in het dagblad van het Noorden. Er zijn 200 mensen op af 
gekomen en daar ben ik dus uit gekozen. Ik denk dat ik aangenomen ben omdat ik in Groningen, de 
jaren ervoor was ik leidinggevende van een verpleegunit en van een ambulante tak in de stad van 
Molukse en Indische ouderen. Dat is mijn laatste ervaring voor het Odensehuis. 
  
Anna 
Goed, en wat is je affiniteit met dementie? 
 
Marjolein 
Ik vind het gewoon een hele leuke doelgroep, het is een hele zachte doelgroep waar alles net iets 
vertraagder gaat en het is heel belangrijk om het laatste stukje van het leven ook heel prettig te 
maken.  
  
Anna 
En hoe ziet de organisatie eruit? 
 
Marjolein 
Nou we hebben een bestuur en een raad van advies. Daaronder val ik als coördinator, als enige 
betaalde kracht. Daarnaast zijn er twee ZZP-ers als waarnemend coördinatoren en voor de rest zijn 
het vrijwilligers.  
  
Anna 
Goed, welke participanten ontvang je hier? 
 
Marjolein 
Ik ontvang hier mensen met dementie en breed is het gewoon mensen met geheugenverlies. Dus dat 
kan ook een andere ziekte zijn, bijvoorbeeld een hersenbloeding of MS en de naasten. Dat zijn de 
mensen die er komen.  
  
Anna 
Heb je een indicatie nodig om hier te komen? 
 
Marjolein 
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Nee, daar kan ik heel kort over zijn. Veel hebben het wel, maar het is niet nodig om hier te komen.  
  
Anna 
Hoe bereiken mensen het Odensehuis online? 
 
Marjolein 
Dat doen ze meestal via de mail of ze bellen.  
  
Anna 
Liefst via de mail? Of ook weleens ergens anders? 
 
Marjolein 
Ze hebben mij nog nooit via de website bereikt. Altijd via de mail, de telefoon of ze komen langs. 
  
Anna 
En is dat ook het eerste moment dat ze kennis maken met het Odensehuis? Ze hebben het woord 
Odensehuis natuurlijk ergens gehoord of gelezen. Daarna gaan ze bellen of mailen? 
 
Marjolein 
Ja, dan maken ze meestal een afspraak.  
  
Anna 
En hoe bereiken ze het Odensehuis offline? 
 
Marjolein 
Dat gaat via de huisarts, buurtzorg of het UMCG of andere thuiszorg organisaties. En sommige 
googelen ook zelf en dan komen ze via de website en dan zien ze ook wat het inhoudt en dan vragen 
ze ook om een afspraak.  
  
Anna 
Online is dan toch via de website om informatie te vergaren en offline via de huisarts, umcg, 
casemanagers of thuiszorginstanties.  
 
Marjolein 
Ja klopt.  
  
Anna 
Oke, wat is het verschil tussen een reguliere dagopvang en het Odensehuis? 
 
Marjolein 
Aan een reguliere dagopvang hangt per dagdeel een bedrag en dat is bij ons niet zo. Dat komt omdat 
wij geen indicatie hebben. Bij een reguliere dagopvang gaat het per indicatie. Dan ben je ook 
verplicht om op die dagen te komen, want er hangt geld aan.  Bij ons hebben we alleen een eigen 
bijdrage en dat is echt anders.  
  
Anna 
Dus bij een reguliere dagopvang heb je een indicatie nodig en daar hangt een geldplaatje aan vast. Zo 
moet je ook op verplichte dagen en tijden komen. Dat is bij het Odensehuis niet zo. Wat zijn de 
sterke punten van het Odensehuis? 
 
Marjolein 
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Dat je zelf mag beslissen wanneer je komt en hoe lang je blijft. Je kunt een kopje thee komen drinken 
maar je mag ook de hele week komen. Dat is echt het sterke punt. 
  
Anna 
Is dat het enige sterke punt? 
 
Marjolein 
Nee, ook de eigen regie komt daar bij kijken, omdat je zelf mag bepalen. Dat is wel echt anders. We 
hebben ook altijd vergaderingen met de mensen. Dan bespreken we wat er op het programma moet 
komen het komende jaar. Aan de hand van die vergaderingen maken we ook een programma.  
 
Anna 
Dat is nu niet zo? 
 
Marjolein 
Nee, nu niet, door corona helaas.  
  
Anna 
De sterke punten zijn dat het een inloophuis is, je mag komen en gaan wanneer je wil. Verder 
behouden ze de eigen regie en hebben eigen inbreng. Heb je nog verbeterpunten? 
 
Marjolein 
Die zijn er vast, want we zijn kwetsbaar. We leven van subsidies. Doordat we geen indicaties hebben, 
passen we ook niet in de reguliere zorg en dat blijft toch een beetje modderen in de marge. De 
positie in het werkveld is lastig. Je hoort niet bij de zorg maar ook niet bij welzijn. Het zou heel fijn als 
we ergens binnen kunnen vallen. Wel met onze eigen principes en eigen gedachtes. Dat is heel 
moeilijk voor de gemeente.  
  
Anna 
Is dat echt een verbeterpunt voor het Odensehuis? Want daar hoef je binnen het Odensehuis 
misschien niet heel veel te veranderen...? 
 
Marjolein 
Nee dat is niet waar. We moeten daar echt inspanning voor leveren. Als wij die gesprekken niet 
voeren met de gemeente dan gebeurt er niks.  
 
Anna 
Ja, maar dat is iets wat bij de gemeente moet vallen toch? 
 
Marjolein 
Ja maar niet alleen de gemeente, maar ook de zorgverzekeraar en de partijen eromheen. Dat is wel 
iets waar het Odensehuis zich heel sterk voor moet inzetten, elk jaar opnieuw.  
  
Anna 
Oke, hoe zie je het Odensehuis over 10 jaar? 
 
Marjolein 
Dan hoop ik dat er meer dependances zijn en dat meer mensen met geheugenproblemen en 
dementie gebruik kunnen maken van een Odensehuis. De vergrijzing neemt toe en de dementie 
neemt ook toe. Daar is in Groningen wel onderzoek naar gedaan. 1 moederlocatie en dan 
verschillende dependances. Maar ook dat is een lange weg.  
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Anna 
Oke, hoe ziet het veiligheidsprotocol eruit? Daarmee bedoel ik als er bijvoorbeeld onenigheid is of 
iemand wordt onwel. Wat gebeurt er dan? 
 
Marjolein 
Binnen het Odensehuis ben ik daar verantwoordelijk voor en buiten het Odensehuis is iedereen 
wilsbekwaam. Daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor, tenzij je er bij bent. Iedereen mag zelf 
beslissen, dus als iemand niet meer mag fietsen, maar komt toch op de fiets, dan is dat zo. Maar als 
diegene dan hier binnen is, dan heb ik een verantwoording. 
  
Anna 
Oke, jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid. Zijn er ook mensen met EHBO of iets anders? 
 
Marjolein 
Ja, die zijn er ook. Twee met BHV ook maar die zijn er ook niet altijd. Maar de mensen weten dat ook. 
Daarom probeer ik ook zoveel mogelijk in huis te zijn. En als ik even wegga dan schat ik in of dat kan. 
Er zijn bijvoorbeeld ook vrijwilligers die oud verpleegkundige zijn. Daar kijken we ook wel naar, plus 
alle vrijwilligers zijn verplicht om een scholing te doen over omgaan met dementie.  
  
Anna 
Oke, dus er is eigenlijk geen veiligheidsprotocol, omdat iedereen wilsbekwaam is. Wel wordt er 
gekeken naar de vrijwilligers qua kennis en wordt er een verplichte cursus omgaan met dementie 
gevolgd. Goed, volgende vraag, hoe ziet een dag op het Odensehuis eruit? 
 
Marjolein 
In normale tijd is dat heel verschillend. Je weet nooit hoeveel mensen er komen en je weet ook nooit 
hoeveel mensen er weer weggaan. We hebben een programma, 's ochtends en 's middags een 
activiteit, lunch tussen de middag en daarna wordt er gewandeld. Er worden ook elke dag 
boodschappen gedaan, want dan nemen we de mensen mee, daarom wil ik dat er graag inhouden.  
  
Anna 
Oke, dus 2 activiteiten, lunch, wandelen, een koffiemoment misschien? 
 
Marjolein 
Ja, dat zijn natuurlijk ook activiteiten maar die twee zijn gebaseerd op bijvoorbeeld een 
museumbezoek, bosbouw of bewegen op muziek.  
  
Anna 
Wat zijn je taken binnen het Odensehuis? 
 
Marjolein 
Nou heel veel, ik beheer het geld, ik ben verantwoordelijk voor de mensen, voor het programma 
maar ook voor het welzijn van de vrijwilligers en het aannemen van vrijwilligers. Eigenlijk dat alles 
goed verloopt hier binnen het Odensehuis. Ik ben ook aanspreekpunt voor alle deelnemers en hun 
naasten. Alomvattend eigenlijk, dat het goed verloopt hier. En ook de begeleiding van de stagiaires. 
Mijn grootste taak is hier de mensen natuurlijk, maar daarnaast het aansturen van de vrijwilligers, 
dat is ook echt een grote taak.   
 
Anna 
Oke, heb je ook ervaring bij een reguliere dagopvang? Hoe zag zo'n dag eruit? 
 
Marjolein 
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Nou ja, helemaal vast. Je wist precies wie er kwamen en wie er weggingen. En het was voornamelijk 
ook heel administratief werk, want je moest alles vastleggen.  
  
Anna 
Oke, dus over de mensen..? 
 
Marjolein 
Ja, en ook vooral de prijs per dagdeel. De 1 is zzp dit en de ander doet zzp dat. Je bent heel veel met 
geld bezig en de verantwoording daarvan. Als er iemand weggaat, dan ben je gelijk geld kwijt. Geen 
meneer of mevrouw, nee een zak geld. Dat moet dan weer opgevangen worden. Mijn coördinatie 
taken daar waren heel veel met geld. Maar ja, daar staat tegenover dat er dus altijd geld is, en meer. 
Maar je moet het leuk vinden. En je hebt een heel management boven je. Heel veel gelaagdheid en 
daar gaat ook weer geld naar toe van die indicaties.  
  
Anna 
Oke dus een dag daar ziet er heel gepland uit en bedacht en gestructureerd. 
Welke handvatten biedt het Odensehuis de mensen met dementie om zichzelf te blijven stimuleren?  
 
Marjolein 
Nou, normaal hebben we hier altijd allerlei presentaties van scholen, op het gebied van domotica, 
ziektebeelden of beweging. Van alles en nog wat. Dat nodigen we hier uit. Verder bieden we het 
gewone leven. Ook gewoon een bezoek aan het museum, een beetje aangepast of naar de bosbouw. 
Ook al is dat ingewikkeld, je probeert ze toch te stimuleren om dat te blijven doen. Uitvinden wat ze 
zelf willen doen en uitproberen om een manier waarop een mens met geheugenverlies er ook aan 
mee kan doen. En ook daar informatie over geven. Andere partijen komen dat hier ook brengen. 
Team290 geeft hier ook elk jaar een presentatie om te vertellen wat ze doen. 
  
Anna 
Oke, dus er zijn veel studenten maar ook veel professionals uit het werkveld die hier komen vertellen 
hoe om te gaan met dementie en hoe het leven wellicht een stukje makkelijker wordt.  
 
Marjolein 
Ja en ook voor de naasten. Dat heet een ondersteuningsgroep. In jargon heet het mantelzorggroep, 
maar dat willen onze mensen niet. Ze vinden zichzelf geen mantel voor hun partner. Ze krijgen 
informatie over hoe om te gaan met rouw, met verlies, agressie, noem maar op. Die steun bieden we 
ook echt. Die groep wordt ook begeleid door 2 professionele mensen.  
  
Anna 
Oke dus er is een ondersteuningsgroep voor de naasten en de presentaties kunnen door zowel 
mensen met dementie als hun naasten worden gevolgd, klopt dat? 
 
Marjolein 
Ja naasten vinden het vaak heel interessant om er bij te zijn. We nodigen ook altijd een jurist uit, die 
gaat over erfrecht. Die vertelt over wat je allemaal moet regelen voor de dementie verder komt. 
Voordat iemand wilsonbekwaam is dus.  
  
Anna 
Oke, dus er zijn eigenlijk drie dingen, 1 ondersteuningsgroep voor de familie/partner.  2 presentaties 
voor mensen met dementie en de familie/partner en eerder hoorde ik je ook zeggen dat het leven 
gewoon doorgaat hier. Is dat het belangrijkste of eigenlijk samen met de eerste 2 punten? 
 
Marjolein 
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Ja de informatiefunctie is ook zeker heel belangrijk. Zeker in eerste instantie was dat zo, dat is nu 
helemaal weggevallen door corona, en dan blijft die leuke dag inderdaad over. Maar die 
informatiefunctie is zeker net zo belangrijk, de mensen met dementie hebben namelijk allemaal een 
progressief ziektebeeld. Door die informatie weten ze toch wat er moet gebeuren als iemand 
opgenomen worden, maar ook wat kan er allemaal.  
  
Anna 
Goed, is er nauw contact met intensievere woonvormen indien nodig? 
 
Marjolein 
Ja zeker, altijd. We kunnen niet zonder andere woonvormen, want mensen worden soms gewoon 
opgenomen en dan zijn ze benieuwd wat er allemaal mogelijk is. Dan kunnen ze even kijken en soms 
gaan we weleens mee. Ook als ze opgenomen zijn, dan houd ik nog contact met ze en ook kunnen ze 
hier nog wel komen een paar dagdelen. Mits ze niet te ver weg zijn en mits de partner en ook de 
woonvorm dat goed vindt. Dat is ook niet altijd zo. Maar er is dus zeker intensief contact, ook met de 
casemanagers dementie is er altijd nauw contact.  
  
Anna 
Oke, hoe ervaar je een dag op het Odensehuis? 
 
Marjolein 
Het is anders dan in een reguliere dagopvang, daar worden mensen echt aangenomen. Het is hier 
wel wat informeler en het is ook een beetje een familieachtige sfeer. 
  
Anna 
Oke, kun je misschien stellen dat men hier meer gelijk aan elkaar is dan in een reguliere dagopvang? 
 
Marjolein 
Ja dat hoop ik zeker.  
  
Anna 
Precies, dus dat is in elk geval het doel? 
 
Marjolein 
Ja, het is geen doel op zich. Het blijft wel zo dat ik altijd coördinator ben, dus heel veel dingen zullen 
vrijwilligers nooit doen en willen ze ook niet doen. Dat valt uiteindelijk wel op, ook als je het zegt, 
maar we gaan wel met elkaar om als gelijken maar zijn niet gelijk. De ene vrijwilliger heeft wel meer 
kennis dan de ander en zij hebben de contacten ook niet met de mensen en ook niet met de huisarts 
of andere partijen.  
  
Anna 
En hier in huis? Als je die basisstructuur even neemt van 2 activiteiten, lunch, koffiemoment, 
wandelen en we laten de coördinatie even achterwege. Hoe gaan jullie dan met elkaar om? 
 
Marjolein 
Jazeker, je verdeelt de taken he. Dus je doet waar je zin in hebt en stemt op elkaar af. De ene keer 
doe ik iets met muziek en doe ik net zo mee en de andere keer ruim ik de vaatwasser uit. Het is niet 
zo dat de vrijwilligers de wc's schoonmaken en ik niet. Dat doen we allemaal samen.  
 
Anna 
Hoe was dat op een reguliere dagopvang? 
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Marjolein 
Dat is wel echt anders. Dat is gelaagd. De een mag dit wel en de andere mag dit niet. En in principe 
mogen alle vrijwilligers hier alles.  
  
Anna 
Ja gelaagd is hierin wel het belangrijkste punt toch? 
 
Marjolein 
Ja dat denk ik wel. Bij een reguliere dagopvang mag je ook niet meebeslissen over het budget en dat 
doen hier de vrijwilligers wel in de vrijwilligersvergadering. Waar zullen we het  aan uitgeven.  
  
Anna 
Dat is ook een goed punt he, dat ze mee mogen beslissen.  
 
Marjolein 
Ja, dan vragen we onszelf af; gaan we dit jaar 12x naar het Groninger Museum, dat kost 3000 euro of 
gaan we het eens besteden aan andere uitjes. Vorig jaar hebben we besloten om het eens niet te 
doen. Toen zijn we naar het gevangenismuseum geweest en naar andere musea. Dat beslissen we 
met elkaar en daarna bespreek ik dat ook weer met de mensen en met de partners. Dan heb je toch 
meer met elkaar, dan dat ik beslis: we moeten naar het museum. We hebben hier wel activiteiten 
gehad, die waren in het begin wel in, we hadden hier bijvoorbeeld 3 ipads en dan gingen mensen 
daar op googlen, dat leerden ze dan ook hoe ze dat moesten doen. Maar nu heeft niemand daar 
meer interesse in, dus dan vervalt dat. Voor de bosbouw hebben we nu nog maar 3 mensen, dus ik 
zit eraan te denken om dat te vervangen in natuurmomenten. Bosbouw klinkt ook gewoon heel 
zwaar. Dus kun je beter natuurmomenten gaan doen, dan maken we een wandeling door het bos of 
plukken we bloemen. Zo ben je de hele tijd aan het bedenken, wat past nu bij de mensen die nu 
komen.  
  
Anna 
Dus in vergelijking met de reguliere dagopvang is dat wel omgekeerd toch? 
 
Marjolein 
Ja klopt, je kijkt echt naar wat heb je nu binnen. Het was 5 jaar geleden anders dan nu. Zoals van die 
bosbouw, daar schrikken de mensen nu van.  Het is te hard, de oudere mannen die we nu hebben 
denken; O help, ik moet snoeien. Terwijl dat bij vorige deelnemers helemaal niet zo was, die vonden 
dat heel leuk. Dat geldt ook voor de klankmomenten, dat wil ik ook graag ombouwen naar iets van 
mindfullness. Ik weet nog niet hoe, maar er zijn harstikke veel cursussen over en dat is hartstikke 
leuk. Dan maak je het net wat breder. Met mindfullness kun je ook met andere geluiden of met beeld 
werken. Zo ben ik er altijd mee bezig, we moeten wel in beweging blijven.  
  
Anna 
Precies, het moet niet inzakken of naar elke week hetzelfde gaan, het moet juist blijven bewegen.  
 
Marjolein 
Precies, dat is ook zo met muziek. We hebben toen dat consevatoriumproject gehad en nu doen we 
dat heel erg met de computer, maar ook dat moet in beweging blijven.  
  
Anna 
En hoe is de saamhorigheid binnen het Odensehuis? 
 
Marjolein 
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Ja ik ervaar wel echt dat de mensen die hier zijn, zijn hier ook graag. Want ze krijgen er ook weinig 
voor terug. Alleen wat we hier doen, bijvoorbeeld voldoening, maar ze krijgen geen geld. Wel uitjes, 
we gaan altijd twee keer per jaar uit eten en ze kunnen altijd mee lunchen natuurlijk. Maar de 
saamhorigheid merken ze wel zo, anders ga je weg. Want je bent vrijwilliger. Als je het elders beter 
kan krijgen, dan ga je weg. Want dat is wel een hele belangrijke taak, dat blijven binden en blijven 
boeien. Ja, het is hier harstikke leuk als we gewoon uitstapjes kunnen doen, daar ontlenen de 
vrijwilligers ook plezier aan. Dina vindt het bijvoorbeeld ook erg leuk dat we naar het museum gaan, 
anders komt ze daar nooit.   
  
Anna 
Ja en dat je dat dus niet alleen hoeft te doen, maar dat je met een groepje gaat.  
 
Marjolein 
Ja precies, je gaat met elkaar. De saamhorigheid is best groot. Ook als kijkt naar hoe lang sommige 
vrijwilligers al betrokken zijn. We zijn best een hechte groep.  
 
Anna 
Goed, we hebben nog 1 vraagje overgeslagen. Ik heb nog: ‘hoe ervaren mensen met dementie deze 
handvatten?’ Krijg je nog daar weleens een terugkoppeling van? Ook bijvoorbeeld dat mensen zich 
anders zijn gaan gedragen? 
 
Marjolein 
Nou, anders gaan gedragen denk ik niet, maar wel altijd een terugkoppeling van alle 
ondersteuningsgroepen of als er iemand hier informatie komt geven. Ik weet nog wel dat toen de 
jurist hier eens kwam, over wilsbekwaamheid dat die groep dat helemaal niet fijn vond. Ook als het 
niet goed was, dan krijg ik dat zeker te horen. Ook domotica was veel te technisch op dat moment. 
het was te moeilijk, voor de mensen.  
 
Anna 
Precies, dus dat is heel persoonsgericht eigenlijk.  
 
Marjolein 
Ja dat is heel persoonsgericht! 
 
Anna 
Nou de handvatten hebben we dan wel besproken, dan hebben we nog 1 laatste vraag: voldoet het 
Odensehuis aan je verwachtingen. We hebben in het begin al even gezegd dat die locaties eventueel 
een verbeterpunt zou kunnen zijn. Maar als je terug kijkt op de afgelopen jaren, ben je dan blij?  
 
Marjolein 
Ja het voldoet wel aan mijn verwachtingen hoor. Ik heb het natuurlijk zelf mogen opzetten, dus dan 
zou het raar zijn als je zou zeggen: nee het voldoet niet aan mijn verwachtingen. Wat ik wel nog 
graag zou zien, mits we die andere locaties er bij hebben, dat er nog een kracht bij zou komen in 
dienst. Dat maakt het werk wel wat lichter en makkelijker. Dan hoef je het niet helemaal alleen te 
doen. Het is daarom ook goed dat ik die vrijdag heb afgestaan. Maar dat blijft een ZZP-er, dus die 
houdt zich niet bezig met de taken die er boven hangen. Die beheren geen geld, die zullen geen 
kerstpakketten gaan bestellen, die bedenken niet in oktober, wat heb ik nog nodig. Dus ik zou wel 
graag een volwaardige partner willen, dat zou fijn zijn. En ik zou ook echt graag landelijk gehoor 
willen krijgen. Dat het Odensehuis naar buiten, veel meer een begrip gaat worden.  
 
Anna 
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Je bedoelt dat er wel over het hele land Odensehuizen zijn en jullie zitten ook samen in het platform, 
maar jullie werken nog niet echt samen? 
 
Marjolein 
Nou ja, dat doen we wel met het noorden. Dat organiseer ik 2 keer per jaar, maar we zijn allemaal 
heel divers. Het zou mooi zijn als daar landelijk meer kijk op is. Waarom dat zo divers en waarom we 
het doen zoals we het doen. Dat die gedachtengang ook een beetje naar boven komt. Dat is er nog 
niet, vind ik. De filosofie wat we doen, waarom we de dingen zo doen, dat zou ik wel veel meer naar 
voren willen laten komen.  
 
Anna 
Is dat ook met het oog op vergrijzing en de druk op de verzorgingstehuizen dat je dat graag wil? 
 
Marjolein 
Ja zeker, ik zou graag de druk een beetje willen verlichten voor beide partijen. Mensen hoeven wat 
minder snel naar een verzorgingstehuis en de mantelzorgers hebben even de handen vrij. Dat zou zo 
fijn zijn als dat gewoon breed gedragen zou worden. Je hoeft helemaal niet te kiezen voor het 
Odensenhuis, dat moet ook bij je passen. Als een strenge structuur beter bij je past, dan is dat ook 
goed. Maar dat er in elk geval de keuze is.  
 
Anna 
Oke, duidelijk, dat was het! hartelijk dank voor je tijd! 
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Transcript 
Interview Odensehuis met Rineke Klijnsma 
10 december 2020, 15:30  

Anna 
Oké Rineke, ik zou je willen vragen om jezelf even kort voor te stellen. Heb je een achtergrond in het 
zorgveld of dementie?  
 
Rineke 
Nou, ik ben Rineke Klijnsma, ik heb meer in het politieke veld gewerkt. Ik ben gewend om te lobbyen. 
Ik heb wel heel lang bij het UMCG gewerkt, maar als medewerker bij de raad van bestuur. Niet echt 
direct in de zorg. Daar heb ik ook zoveel mogelijk geholpen bij het mogelijk maken van dingen. Ik was 
bijvoorbeeld heel erg betrokken bij de opzet van grote databank Lifelines en bij het opzetten van 
alles wat te maken heeft met healthy ageing en dat deed ik dan weer samen met de gemeente, de 
hogeschool en de universiteit. Dat is mijn achtergrond.  
Ik heb dus zelf weinig achtergrond in het zorgveld en heb ook niet te maken gehad met mensen met 
dementie en hoe daarmee wordt omgegaan. Karin Volten heeft mij uitgenodigd voor het bestuur van 
het Odensehuis. Ik kan met mijn politieke kennis wat toevoegen aan het bestuur. Daarnaast merk ik 
dat ik een vrij groot netwerk heb. 
 
Anna 
Oké, heb je wel enige affiniteit met dementie ondanks dat je er nooit mee hebt gewerkt? 
 
Rineke 
Nou, door het Odensehuis heb ik dat zeker gekregen.  
 
Anna 
Oké, hoe ziet de organisatie eruit? 
 
Rineke 
Nou het organisatiemodel is supersimpel, wij noemen het ‘burgers voor burgers’. Het betekent één 
coördinator, die betaald wordt en die alle lijntjes in de gaten moet houden. Zij stuurt een aantal 
vrijwilligers en stagiaires aan en zij zorgt dat er elke dag voldoende mensen zijn om de mensen met 
dementie te kunnen begeleiden. Verder is er een onafhankelijk bestuur dat meedenkt met de 
coördinator, maar ook nadenkt over strategie, over de toekomst van Odensehuizen etc. Het bestuur 
houdt contact met de Gemeente Groningen die voor het Odensehuis heel belangrijk is. Het bestuur 
probeert de coördinator zo goed mogelijk te steunen. 
 
Anna 
Hoe bereiken mensen het Odensehuis online? 
 
Rineke 
Geen idee. Dat is wel iets waar we achter moeten komen en eventueel moeten stimuleren.  
 
Anna 
En offline? 
 
Rineke 
Ik weet dat er dus eigenlijk geen mensen via het WIJ team komen tot onze grote schrik. Ik krijg de 
indruk dat er veel via het UMCG gaat, ik wilde dus heel graag het Odensehuis onder de aandacht 
brengen, want cru gezegd kent bijna niemand het Odensehuis. Het is echt een beperkte groep. Het 
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zou voor heel veel mensen fijn zijn om naar een Odensehuis te kunnen, dus ik denk dat het veel meer 
onder de aandacht gebracht kan worden. Uit landelijke gegevens blijkt dat ook bij huisartsen een 
groot deel van de mensen met beginnende dementie niet bekend is. Dat dat in ieder geval niet als 
zodanig wordt onderkend. Ook daarvan schrok ik. Mede om die reden hadden wij  een  plan  laten 
opstellen hoe we die mensen zouden kunnen bereiken, ik weet dat veel mensen een hoge drempel 
hebben om hulp te vragen. Ik zou het zo fijn vinden dat ze weten dat er een laagdrempelige 
voorziening als het Odensehuis bestaat waar ze terecht zouden kunnen. 
 
Anna 
Oké, dus nu is het offline vooral via het ziekenhuis..  
 
Rineke 
Ja dat denk ik, dat wordt het vaakst genoemd. Ik heb daar zelf natuurlijk niet veel mee te maken. Ik 
vraag daar zo nu en dan wel naar. 
 
Anna 
Je zou liever hebben dat het meer via de zorgteams uit de buurt zou komen? 
 
Rineke 
Ja en via de huisartsenpraktijken.  
 
Anna 
Oké, wat zijn de sterke punten van het Odensehuis? 
 
Rineke 
Dat er geen vastgelegde regels zijn, er wordt per individu gekeken naar wat iemand nog kan en graag 
doet. Op basis daarvan wordt een aanbod gecreëerd. Dat vind ik erg belangrijk, dat er echt naar de 
mensen wordt gekeken. En dus niet dat er al een zorgplan ligt.  
 
Anna 
Ja, dus dat de mensen mogen komen wanneer ze willen en dat er wordt ingegaan op hun behoeftes. 
Goed, heb je enige verbeterpunten voor het Odensehuis? 
 
Rineke 
Vanuit mij gezien moeten er zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen gebruik maken van een 
Odensehuis.  
 
Anna 
Dus het verbeterpunt is eigenlijk meer bekendheid en meer locaties. Hoe zie je het Odensehuis over 
10 jaar? 
 
Rineke 
Ik denk dat het dan door het hele land heen, goed verspreid is. Nu zoekt iedereen voor zichzelf naar 
financiering. Ik weet niet of het dan is opgenomen in een soort landelijk beleid. Dat zou mooi zijn, 
maar dat wordt heel ingewikkeld. Want vasthouden aan onze principes doen wij wel heel strak, maar 
andere Odensehuizen laten dat al meer los. Die vragen dan bijvoorbeeld wel indicaties, zodat ze ook 
geld uit de wet langdurige zorg kunnen ontvangen. Wij willen dat niet.  
 
Anna 
O, dat is wonderlijk. Dus er zijn Odensehuizen in Nederland die wel indicaties vragen. Dat gaat in 
tegen.. 
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Rineke 
Ja, wij denken dat hoe wij het doen, dat dat de basis van een Odensehuis is. Maar er zijn 
Odensehuizen die dan misschien niet kunnen bestaan omdat ze dan niet voldoende financieel 
worden ondersteund. Ik weet dit niet zeker hoor. Ik weet wel dat in Amsterdam die principes worden 
losgelaten. Als dat zo is, dan zit je op een hellend vlak. Dan kun je dus niet met alle Odensehuizen 
één organisatie maken en één soort van financiering proberen te krijgen. Nu is het wel zo dat aan de 
andere kant, in mijn theorie, dit ook uit de WMO gefinancierd zou moeten worden. Dat is ook 
gemeentelijke financiering, daar gaan de gemeenten over en niet de landelijke overheid. Dus in die 
zin hoeft het ook niet landelijk te worden.   
 
Anna 
Ja maar ze dragen wel dezelfde principes uit en dezelfde naam dus dan is het toch gek dat je bij de 
één wel een indicatie nodig hebt en bij de ander niet. Dan ga je dus wel echt die zorgkant op, als je er 
een indicatie aan vastmaakt.  
 
Rineke 
Dat is wel een zorgpuntje inderdaad. Maar het kan per gemeente dus verschillend zijn. De WMO gaat 
er over en die is gemeentelijk bepaald. We hadden immers in september 2020 de wethouder op 
bezoek en toen hebben we steeds benadrukt of het Odensehuis blijft bestaan is een politieke keuze. 
De politiek moet het willen en als jullie het niet willen en dus stoppen te financieren, dan houdt het 
gewoon op te bestaan. Zo simpel is het.  
 
Anna 
Oké, wat betekent het Odensehuis voor de stad Groningen? 
 
Rineke 
Het is sowieso goed dat er meerdere vormen van opvang zijn voor de mensen. Dus of het nu gaat om 
mensen met een beperking of mensen met dementie. In die zin voegt het iets toe aan wat de stad al 
heeft aan opvang.  
 
Anna 
In mijn ogen focust de stad zich heel erg jongeren, op jeugd, op studenten. Is het dan ook belangrijk 
om te laten zien dat dat soort initiatieven er zijn, dat er niet alleen maar jongeren in de stad zijn. Er is 
ook een grote groep ouderen in de stad, of zij nu geheugenproblemen hebben of niet. Daar moet ook 
iets mee..? 
 
Rineke 
Ja, daar hebben we het in het begin al even over gehad. Het is raar dat de WIJ teams weinig doen 
met ouderen. Veel op jeugd en er is niet iemand per wijk die zich richt op ouderen. Dat moet volgens 
mij wel echt komen. Die brengen dan in hun wijk wel in kaart wat er allemaal wel of niet is en kunnen 
ze misschien uitzoeken waar behoefte aan is. Want hoe vind je nu die mensen met dementie. 
Niemand die het weet hoor.  
 
Anna 
Nee klopt. Dan ga je er toch een beetje vanuit dat er in de omgeving iemand is die op zoek gaat naar 
mogelijkheden.  
 
Rineke 
Ja, maar dat doen ze vaak pas als het al heel erg laat is. En soms weet je het ook niet. Ik ken iemand 
waarvan net haar vader is overleden en toen kwam ze erachter dat haar moeder eigenlijk echt niet 
alleen kon zijn. Dus dan is je man dood en je moet stel op sprong verhuizen naar een verpleeghuis. 
Dat is een grote verandering. Dat wil je vóór zijn.  
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Anna 
Precies, even door naar de volgende vraag. Je bent natuurlijk bestuurslid van het Odensehuis, heb je 
verder nog specifieke taken? 
 
Rineke 
Nou, ik ben vooral betrokken bij de gesprekken bij de gemeente. Om te zorgen dat die banden heel 
erg goed blijven. Externe relaties, daar zorg ik voor, maar niet in het zorgveld. We zijn wel echt een 
hands on bestuur, maar we moeten ons vooral niet teveel met de interne gang van zaken bemoeien 
zolang het goed gaat. Als er iets misgaat, dan ben je aan de beurt maar als het goed gaat moet je 
niemand voor de voeten lopen.  
 
Anna  
Oké, dan heb ik als laatste vraag, voldoet het Odensehuis aan je verwachtingen of zie je nog graag 
iets veranderen? Volgens mij hebben we die vraag wel al zo goed mogelijk behandeld. Volgens mij is 
het meer bekendheid en meer mensen.  
 
Rineke 
Ja, maar dat gaat me er echt om dat die stille dementie in de stad, dat daar iets aan wordt gedaan. 
Dat mensen weten, je kan ook met beginnend dementie ergens terecht. Je hoeft niet elke dag, maar 
je kan komen en gaan wanneer je wil. Dat weten heel veel mensen niet en dat is jammer. Al is het 
maar een paar uurtjes koffie drinken. Dus het gaat er niet om dat het Odensehuis nou zo nodig moet 
groeien, helemaal niet, maar wel om mantelzorgers een beetje te ontlasten en dat ze weten dat hun 
naasten in goede handen zijn. Zonder dat ze aan een stramien vast zitten. 
 
Anna 
Oké dat was het, dank je wel voor je tijd!  
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Transcript 
Interview de Wenakker met Wina Johannes  
10 december 2020, 13.00  

Anna 
Kun je je even kort voorstellen? Wie je bent, wat je doet, jaren ervaring met dementie? 
 
Wina 
Mijn naam is Wina Johannes, ik ben 62, ik werk al 43 jaar in de zorg en daarvan werk ik 39 jaar met 
mensen met dementie. Ik heb verschillende functies gehad, waarnemend  hoofd, afdelingshoofd, 
manager. Ik heb nog een tijdje op een somatische afdeling gewerkt.  
 
Anna 
Van alles dus en een hele lange tijd! En wat is je affiniteit met mensen met dementie? 
 
Wina 
Ik vind mensen met dementie heel erg leuk. Ik heb daar ook veel onderzoek naar gedaan. Vooral aan 
informatieverwerking en aan agressief gedrag. Wat ik mooi vind aan mensen met dementie, is dat ze 
helemaal op hun kern terugkomen. Ze zijn echt en puur. Er is veel verdriet, maar er valt ook een hele 
hoop te lachen.  
 
Anna 
De affiniteit is dus dat mensen met dementie terug gaan naar de kern en dat ze echt en puur zijn.  
Oké, dan gaan we alvast de overstap maken naar de organisatiestructuur. In dit geval de Wenakker, 
hoe ziet de organisatie eruit? 
 
Wina 
Het is een hele kleine organisatie. Er wonen maar 15 mensen. Er zijn 3 mensen die het initiatief 
genomen hebben om dit te starten. Er is een villa zo ingericht, dat er 15 mensen met dementie 
kunnen wonen. Er is een locatiemanager, en daarnaast zijn er verzorgenden, een kok, schoonmaak. 
Er is weinig organisatiestructuur, dat heeft met de kleinschaligheid te maken, maar ook met de 
opvatting dat iedereen er toe doet die zorgt voor mensen met dementie binnen dat pand.  
 
Anna 
Oké, dus de organisatie bestaat uit een locatiemanager en daarbij zijn de verzorgenden, een kok, de 
schoonmaak en de mensen met dementie. Oké, welke participanten ontvang je hier, zijn dat alleen 
mensen met dementie of ook mensen met geheugenproblemen?` 
 
Wina 
Er wonen 15 mensen met een indicatie, maar niet iedereen heeft de diagnose dementie.  We 
ontvangen daarnaast mensen op de dagbesteding. Al die mensen hebben ook een indicatie.   
 
Anna 
Oké, daar is dus wel een verschil. Er zijn 15 mensen inwonend en daarnaast ontvangen jullie mensen 
op een dagopvang. Is een indicatie nodig om op de Wenakker te komen? 
 
Wina 
Nou, de Wenakker is op basis van PGB's (persoonsgebonden budget) en daar heb je een indicatie 
voor nodig. Of je moet besluiten om het zelf te betalen, maar dat is eigenlijk onbetaalbaar hoor. Het 
kost ongeveer 8000 euro per maand.  
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Anna 
Geldt dat ook voor dagopvang?` 
 
Wina 
Ja, klopt. Het zijn bijna allemaal mensen met een ZZP5 (beschermd wonen met intensieve 
dementiezorg). Die zetten hun ZZP5 om in thuiszorg en zorg voor de dagbesteding.  
 
Anna 
Oké, wat is het verschil tussen de Wenakker en het Odensehuis? 
 
Wina 
Dit is dus één van de verschillen, dus dat je niet zomaar mag binnenlopen. De Wenakker heeft 
professionals in dienst om zorg te verlenen en dat heeft het Odensehuis niet. Die heeft één 
coördinator die alle vrijwilligers en stagiaires aanstuurt. 
 
Anna 
Dat zijn de twee belangrijkste factoren, één: dat je niet meer zomaar mag binnenlopen, twee: er 
werken professionals. Oké, hoe ziet het veiligheidsprotocol eruit? Daar bedoel ik voornamelijk mee, 
wat als er onderling wat onenigheid is of als er iemand onwel wordt. Is daar een protocol voor?  
 
Wina 
Wij hebben geen veiligheidsprotocol, zo wordt het in elk geval niet genoemd. Wij gaan ervan uit dat 
wij allemaal mensen in dienst hebben die in staat zijn om met dit gedrag om te gaan. Zij zijn allemaal 
opgeleid als verzorgende, verpleegkundige of activiteitenbegeleider. Dus in principe zijn die in staat 
om te de-escaleren, als dat niet zo is, dan wordt dat in het team besproken. Dit is het probleem, hoe 
gaan we daarmee om, dat wordt met de psycholoog besproken, de SO (specialist 
ouderengeneeskunde) en de huisarts. Het is dus meer een protocol zoals wanneer je een been 
breekt, wat kun je nog wel, wat heb je nodig, wie nodig je uit, dan maak je een zorgplan en een 
omgangsplan en dan kun je weer verder. Je stemt dus af op de zorgbehoefte van de cliënt.  
 
Anna 
Oké, dus er is geen veiligheidsprotocol nodig, want je kunt er vanuit gaan dat de professionals 
opgeleid zijn om met dit soort situaties om te kunnen gaan.  
Hoe ziet een dag op de Wenakker eruit? 
 
Wina 
Nou, dat is heel relaxed. Er wordt heel langzaam opgestaan, dus mensen staan op zoals ze dat zelf 
willen. Het ontbijt loopt vaak wel tot een uur of 11. De dagbesteding is open vanaf 10 uur en dat 
loopt ook allemaal een beetje door elkaar. Iedereen kan ook aan alle activiteiten meedoen. Er is een 
heel uitgebreid sportprogramma 's morgens, bijna elke dag volgens mij. 's Middags wordt er in 
verschillende lunchgroepjes geluncht. In de loop van de middag gaan veel mensen even rusten. 
Daarna is het theetijd, soms is er nog een activiteit ’s middags, zoals schilderen, wandelen of muziek. 
Wat de gasten op dat moment kunnen. Spelletjes worden er veel gedaan. Dan vertrekken rond een 
uur of 5 de mensen van de dagbesteding. Tegen half 7 wordt er warm gegeten en dan is de dag 
alweer voorbij. De lunch is ook wat later op de dag, pas om een uur of één en dat heeft als voordeel 
dat je dag gewoon heel relaxed is. Niets moet, alles mag.  
 
Anna 
Het is dus een heel 12-uurs programma! Moet je je ook inschrijven voor sommige activiteiten? Of zijn 
er vaste dagen? 
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Wina  
Ze mogen komen en kunnen gewoon meedoen. Soms is een bepaalde combinatie tussen bewoners 
niet zo handig en dan moet daar even handig mee om worden gegaan. Maar in principe is iedereen 
overal welkom. 
 
Anna 
Precies, wat zijn je taken bij de Wenakker? Heb je ook een rol op de vloer? 
 
Wina 
Nee, ik ben echt manager. Maar ik deed wel graag mee met de koffie of de lunch. Mijn werk is vooral 
op kantoor, administratief.  
 
Anna 
Oké, welke handvatten biedt de Wenakker mensen met dementie om zichzelf te blijven stimuleren? 
 
Wina 
De houding van de verzorgenden, zij weten veel van dementie en helpen de mensen keuzes te 
maken. Ook belangrijk is de opzet dat de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie behoudt. Het 
gebouw is oud en een monument, dat betekent dat er niet zoveel aan het pand aangepast kan 
worden. Er zijn dus trappen, opstapjes en afstapjes. Ik denk dat dat helpt dat mensen in hun rol 
blijven en zichzelf blijven ervaren. Ze moeten oppassen dat ze de juiste stappen zetten. Verder 
bieden al die activiteiten toch wel een structuur voor de mensen. Dat zijn de belangrijkste dingen.  
 
Anna 
De houding van de verzorgenden is dus een handvat en het behoud van eigen regie voor de mensen. 
Daarnaast is het pand oud en dwingt het de mensen zelf goed op te blijven letten. Daarnaast bieden 
alle activiteiten structuur. Klopt dat? 
 
Wina 
Ja dat klopt, en er is heel veel ruimte, dus als iemand naar buiten wil, dan kan diegene gewoon naar 
buiten. Dan hoeft er eigenlijk niemand mee. Dat betekent ook dat je de eigen regie behoudt.  
 
Anna 
Precies, Is er nauw contact met intensievere zorgvormen?  
 
Wina 
Nou, wij zijn eigenlijk al een huis waar mensen heen kunnen als het thuis niet meer gaat.  
 
Anna 
Precies, en geldt dat ook voor de dagbesteding? Dat als je bijvoorbeeld al een tijdje meedraait en er 
komt een plekje vrij in het huis, dan kan diegene doorstromen? 
 
Wina 
Ja, ik heb dat nog niet meegemaakt, maar dat zou kunnen inderdaad.  
 
Anna 
We hebben net besproken hoe een dag er op de Wenakker uitziet, kun je nu omschrijven hoe je een 
dag op de Wenakker ervaart? Hoe gaan de mensen en het personeel met elkaar om? 
 
Wina 
Ja, die visie is heel goed neergezet. Mensen gaan heel erg met elkaar om als mensen en werknemer. 
Ik vind dat heel goed. Het is heel open. Problemen worden gedeeld. Er is steeds ontwikkeling, dat is 
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belangrijk na een jaar. Want je bent nog een beetje zoekende hoe het moet. Het zou nog wel een 
beetje meer naar buiten gericht kunnen zijn. Het team is heel erg op elkaar gericht en dat kan wel 
wat meer opgebroken worden. Daar gaan ze komend jaar aan werken.  
 
Anna 
Nu heb je het over het personeel, is er ook een rolverdeling tussen personeel en bewoners? Of is dat 
gelijkwaardig? 
 
Wina 
Ik begrijp niet zo goed, waar je met je vraag heen wil. Het zijn natuurlijk verzorgenden en het zijn 
bewoners die daar huren. Er wordt steeds heel erg afgestemd op de mogelijkheden voor de bewoner 
en zo is die relatie ook. Ze zijn geen vrienden, maar mensen mogen elkaar wel. Het gaat vooral om 
goede zorg daar.  
 
Anna 
Nu hebben we het net al even over de geboden handvatten gehad. Hoe ervaren mensen met 
dementie deze handvatten? Kun je daar iets over zeggen? 
 
Wina 
Dat vind ik lastig, maar wat ik zie is dat mensen zich wel heel erg op hun gemak voelen daar. Dat 
betekent dat ze de juiste dingen aangereikt krijgen. Ze voelen zich vrij en gaan makkelijk naar hun 
eigen kamer, maar komen altijd wel even terug naar de woonkamer om iets te doen. Ik heb altijd het 
gevoel dat dat wel gewaardeerd wordt.  
 
Anna 
Oké, de mensen ervaren het dus als thuis komen, Dan is de volgende vraag eigenlijk ook al 
beantwoord he, hoe mensen met dementie de Wenakker ervaren? Dat is eigenlijk wat we net 
hebben uitgelegd.  
 
Wina 
Ja, er zijn ook nog mensen die daar nu nog wonen die zelf die keuze hebben gemaakt, dat is ook 
grappig. Ook daar hadden ze zelf de regie over.  
 
Anna 
Zie je bij mensen met dementie ook verandering in gedrag naarmate ze langer bij de Wenakker 
verblijven? 
 
Wina 
ja, mensen gaan achteruit. Er waren een aantal mensen die nog vrij goed waren toen ik een halfjaar 
geleden kwam, maar ze worden steeds hulpbehoevender. Dus de geest en de wil blijft eigenlijk nog 
wel goed, maar fysiek gaat het achteruit.  
 
Anna 
Dat is wel echt gericht op de ziekte, ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat toen ze thuis woonden, 
dat er toen minder handvatten werden aangereikt om mensen met dementie te blijven stimuleren. 
Juist omdat familie het ook niet zo goed weet wat te doen.  
 
Wina 
Nee, dat weet ik niet goed genoeg. Ik heb me niet verdiept in hun achtergrond ,dus ik kan ook niet 
goed vertellen of er daar verandering in is gekomen.  
 
Anna 
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Als laatste vraag heb ik nog: hoe is de saamhorigheid binnen de organisatie. Misschien hebben we 
dat in zekere zin ook wel beantwoord. Het is echt één team, ze zijn heel hecht met elkaar. Je doet het 
samen. 
 
Wina 
Ja, de saamhorigheid is groot. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je aan het opbouwen 
bent. Al deze mensen werken mee om de Wenakker tot een mooi huis te maken voor de bewoners 
en dat verbindt. Het kleine team helpt ook mee met een vaste kern.  
 
Anna  
Oké, dat was het alweer! Hartelijk dank voor je tijd! 
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Bijlage 5 Open codering 
De transcripties zijn open gecodeerd, e overzichten zijn opgedeeld in drie groepen;   

o Bestuur Odensehuis Groningen 

▪ Marjolein Hoolsema, Odensehuis Groningen 

▪ Cilly Limberger, Odensehuis Groningen 

▪ Rineke Klijnsma, Odensehuis Groningen 

▪ Ida Voorthuis, Odensehuis Groningen 

o Vrijwilligers en Participanten Odensehuis Groningen 

▪ Bert Galjaard, Odensehuis Groningen 

▪ Elfriede Galjaard, Odensehuis Groningen 

▪ Dina Kuin, Odensehuis Groningen 

▪ Bernice Kamphuis, Odensehuis Groningen 

o Reguliere dagopvang & vrijetijds-verenigingen 

▪ Wina Johannes, de Wenakker Groningen 

▪ Hennie Nijboer-Datema, het Heijmanscentrum Groningen 

▪ Gerrie van der Stege, Zangkoor KOV Groningen 

▪ Ineke Donker, Bridgeclub Groningen 

Deze drie groepen vormen de basis voor de axiale codering. 

 

5.1. Open codering Bestuur Odensehuis Groningen 

Onderwerpen Marjolein (coördinator)  Cilly (vrijwilliger en 
waarnemende coördinator) 

Rineke (bestuurslid) Ida (bestuurslid) 

Algemeen 
 

    

bereik Odensehuis 
 

sollicitatie op een 
advertentie in het dagblad 
van het Noorden 

Ik heb mijn diensten met 
klankschalen aangeboden 
en daarna waarnemend 
coördinator.  

Via bestuurslid Karin, Ik kan 
met mijn politieke kennis 
wat toevoegen aan het 
bestuur. Daarnaast heb ik 
een vrij groot netwerk. 
 

Ik ben voorgesteld door een 
casemanager van Lentis. Zo 
secretaris van het bestuur 
geworden.  



114 
 

Onderwerpen Marjolein (coördinator)  Cilly (vrijwilliger en 
waarnemende coördinator) 

Rineke (bestuurslid) Ida (bestuurslid) 

affiniteit  
 

Een hele zachte doelgroep 
waar alles net iets trager 
gaat 

Vooral in combinatie met 
klankschalen zag ik wat het 
kon doen voor mensen met 
dementie en dat was zo rijk.  

Ik heb zelf weinig 
achtergrond in het zorgveld, 
door het Odensehuis is die 
affiniteit gegroeid.  

Je geeft mensen het gevoel 
dat ze er niet helemaal 
alleen in staan, een 
luisterend oor voor de 
mantelzorgers. Dat je het 
samen moet doen 

organisatie structuur 
 

    

Structuur organisatie 
 

Een bestuur,  
Een raad van advies.  
Een coördinator, als enige 
betaalde kracht.  
Twee ZZP-ers als 
waarnemend coördinators  
vrijwilligers.  
 
mensen met 
geheugenverlies en hun 
naasten 

een bestuur,  
een betaalde coördinator en 
een vervanger,  
vrijwilligers 
mensen die beroepsmatig 
een activiteit aanbieden.  
 
Mensen met dementie, 
mantelzorgers en 
familieleden. 

burgers voor burgers.  
1 coördinator, 
vrijwilligers en stagiaires 
onafhankelijk bestuur 

 

een coördinator, 
vervangend coördinator, 
vrijwilligers.  
vrijwilligersbestuur 

bereik organisatie   
 

Via mail of bellen, of 
mensen komen langs. 
 
Online is dan toch via de 
website om informatie te 
vergaren en offline via de 
huisarts, buurtzorg of het 
UMCG of andere thuiszorg 
organisaties. 

 viavia, of de huisarts of 
team290 horen.  
 
Mond tot mondreclame 

Online weet ik niet   
offline vooral via het 
ziekenhuis.  

Het meest via mond tot 
mond reclame, huisarts 
d.m.v. folders, website.  
 
Liever welzijn i.p.v. zorg bij 
verspreiding folders, zoals 
bibliotheken. 

Verschillen per organisatie 
 

Reguliere dagopvang: 
Bedrag per dagdeel  
Indicatie  
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Onderwerpen Marjolein (coördinator)  Cilly (vrijwilliger en 
waarnemende coördinator) 

Rineke (bestuurslid) Ida (bestuurslid) 

Verplichte dagen 
 
Odensehuis:  
Eigen bijdrage  
Geen indicatie  
Inloophuis 

Sterke punten organisatie 
 

Inloophuis 
behouden van eigen regie 
eigen inbreng 

Mensen met dementie én 
hun partners 
De vrijheid, gericht op het 
individu  
laagdrempeligheid, 
flexibiliteit, veiligheid. 

geen vastgelegde regels  
persoonlijke begeleiding   
Aanbod op basis van 
wensen en behoeften 
Geen zorgplan 

1. geen indicatie en geen 
regelgeving vanuit de 
zorg.  
2. kleinschaligheid en 
persoonsgericht.  
3. hechte groep 
vrijwilligers 
4. een leerbedrijf, 
dynamiek tussen jong en 
oud. 
5. een veilige plek voor 
mensen met dementie en 
zeker ook hun naasten.  
 

Verbeterpunten organisatie  Kwetsbaar, afhankelijk van  
subsidies  
De positie in het werkveld is 
lastig. Je hoort niet bij de 
zorg maar ook niet bij 
welzijn.  

 

Continu proces door  
talenten aan te spreken en 
te delen.  

meer bekendheid en meer 
locaties  

Meer ruimtes 
Wel overigens met de 
notitie dat de organisatie 
behapbaar moet blijven. Je 
kunt niet terugvallen op een 
dossier, dus direct contact 
met de mensen is zeer 
belangrijk.  
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Onderwerpen Marjolein (coördinator)  Cilly (vrijwilliger en 
waarnemende coördinator) 

Rineke (bestuurslid) Ida (bestuurslid) 

verwachtingen organisatie 
 

meer dependances Veiligheid en rust. 
Structurele jaarlijkse 
basisvergoeding.  
Uitbreiding, meerdere 
locaties in de stad.  

Odensehuizen door heel NL 
Structurele financiering,  
landelijk beleid. 
 
Geen verschillen meer in 
Odensehuizen, zoals 
bijvoorbeeld wel of geen 
indicatie.  
 
WIJ teams beter zicht op 
ouderen 

Meer Odensehuizen in 
Groningen, maar de 
regelarme structuur intact 
gebleven en zelfs misschien 
wat meer verduidelijkt. 

 
gelijk aan wijk- of 
buurthuis of  
sportvoorziening  
 

veiligheid 
 

Binnen het Odensehuis ben 
ik daar verantwoordelijk 
voor en buiten het 
Odensehuis is iedereen 
wilsbekwaam. Plus 2 
vrijwilligers met BHV en een 
verplichte cursus ´omgaan 
met dementie´.  

er is geen 
veiligheidsprotocol,  
Veiligheid per individu, korte 
lijntjes met familie en 
netwerk 

  

Objectief (feitelijk) 
 

    

dagbeschrijving  
 

2 activiteiten, lunch, 
wandelen en 
koffiemomenten. 

Voorbereiding van de dag, 
koffiemoment, activiteit. 
Vervolgens boodschappen, 
lunch, wandelen, 
middagactiviteit, 
koffiemoment, opruimen. 

  

Taakbeschrijving 
 

beheer het geld, 
verantwoordelijk voor de 
mensen,  
voor het programma  

 Sfeerbepaling 
 voorbereiding van de dag 
 

Gesprekken bij de 
gemeente.  
Zorg dragen voor externe 
relaties, 

Secretaris van het 
bestuur.  
Verantwoordelijk voor 
beleid, protocollen en 
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Onderwerpen Marjolein (coördinator)  Cilly (vrijwilliger en 
waarnemende coördinator) 

Rineke (bestuurslid) Ida (bestuurslid) 

voor het welzijn van de 
vrijwilligers en het 
aannemen van vrijwilligers. 
aanspreekpunt voor alle 
deelnemers en hun naasten. 
begeleiding van de 
stagiaires.  
 
contact met intensievere 
woonvormen als informatie-  
en doorverwijsfunctie, 
mensen worden soms 
opgenomen en dan zijn ze 
benieuwd wat er allemaal 
mogelijk is. Dan kunnen ze 
even kijken en soms gaan 
we weleens mee. Na 
opname houd ik nog 
contact kunnen ze hier nog 
wel een paar dagdelen 
komen ter overbrugging. 

Altijd contact met het 
netwerk om ons heen. Dat 
doet vooral de coördinator. 
Zij heeft contact met een 
groot netwerk als de 
huisarts, team290, 
casemanagers.. 

hands on bestuur, 
 
 
 

richtlijnen ter 
ondersteuning van 
Marjolein, de 
coordinator.  
 
 
 

Dagbeschrijving reguliere 
dagopvang 

Aanbodgericht i.p.v. 
persoonsgericht  
Vast aantal mensen per dag 
Administratief werk, want je 
moest alles vastleggen.  
veel met geld bezig en de 
verantwoording daarvan. 
veel gelaagdheid en daar 
gaat ook weer geld naar toe 
van die indicaties.  
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Onderwerpen Marjolein (coördinator)  Cilly (vrijwilliger en 
waarnemende coördinator) 

Rineke (bestuurslid) Ida (bestuurslid) 

 

handvatten t.a.v. dementie 
 

1. ondersteuningsgroepen 
voor partners/familie. 
2. Informatiefunctie,  
3. doorzetten van het 
‘gewone leven’.  

Het aanboren van talenten, 
die de mensen ook mee 
naar huis kunnen nemen. 
Ondersteuningsgroepen 
voor naasten.  

  

Subjectief (beleving)     

ervaring organisatie 
 

Informele en familiaire 
sfeer.  
Meer gelijkheid.  
Eigen regie en stemt dat 
met elkaar af als 
vrijwilligers. 

continu scherp  
Behoud van overzicht  
moe maar tevreden  

  

handvatten t.a.v dementie 
 

heel persoonsgericht  
blijven bewegen en 
aanpassen op individu 

dingen worden ook heel 
bewust besproken in de 
gedachtenkamer. 
Het gevoel van eigen regie 
en gelijkwaardigheid. 

  

Ervaring organisatie 
reguliere dagopvang 

Een reguliere dagopvang is 
gelaagd en mag je niet 
meebeslissen aan het 
budget en dat doen hier de 
vrijwilligers wel in de 
vrijwilligersvergadering.  

   

Gedrag Mensen gedragen zich niet 
anders 

Dan heb je toch te maken 
met het ziektebeeld, Je leeft 
in het moment.  
 

  

saamhorigheid Vrijwilligers zijn hier graag, 
maar ze krijgen er weinig 
voor terug:  

  Band tussen coördinator en 
vrijwilligers is vertrouwd en 
functioneel 
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Onderwerpen Marjolein (coördinator)  Cilly (vrijwilliger en 
waarnemende coördinator) 

Rineke (bestuurslid) Ida (bestuurslid) 

voldoening  
2 uitjes per jaar  
Altijd vrij om mee  te 
lunchen 
Het blijven binden en 
boeien van vrijwilligers  

De kwaliteiten van de 
vrijwilligers worden 
optimaal gebruikt. 
Voor het bestuur geldt 
hetzelfde. 
taak van coördinator wel vrij 
eenzaam, als spil in het web. 

verwachtingen organisatie volwaardige partner in 
dienst  
landelijk gehoor voor 
Odensehuizen.  
 
Verlichting voor beide 
partijen.  
Odensehuis een begrip 
wordt in de samenleving.  

van een klein kamertje 
zonder eigen spulletjes naar  
een gehele woonkamer voor 
de mensen. Dat is een 
continu proces. 
 
Geen duidelijk regels, wel 
een basis   
Geen duidelijke grenzen 
 
 

Meer bekendheid over stille 
dementie in de stad en 
Odensehuis als inloophuis  
 
Ontlasting mantelzorgers 
zonder dat ze aan een 
stramien vastzitten 
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5.2. Open codering participanten & vrijwilligers Odensehuis Groningen 

Onderwerpen Bert (partner Elfriede)  Elfriede (partner Bert) Dina  Bernice  

algemeen 
 

    

bereik Odensehuis 
 

Na diagnose Elfriede,  
Via het ziekenhuis, 
ouderengeneeskunde 

Via Bert  Samen met partner via 
Team 290  

Via het ziekenhuis, 
ouderengeneeskunde en 
Lentis  

organisatie structuur 
 

    

bereik organisatie   
 

Online via de website, per 
mail en Facebook 

 Offline via team 290   

bereik Organisatie 
 

Offline via ziekenhuis, 
ouderengeneeskunde 

 Niet online   

USP’s Organisatie 
 

    

Sterke punten organisatie 
 

Marjolein! 
 
Sociale contacten voor de 
mensen,  resultaat: thuis 
minder onrust  
Ontmoeten van lotgenoten, 
mantelzorgers altijd welkom  
Geen administratie, 
formulieren, zorgplannen 
Flexibele activiteiten 
Behoud van eigen regie  

Behoud van eigen regie 
Sociale aspect  
 

Gelijkheid van vrijwilligers, 
participanten, samen één 
 
Structuur 
Vrijheid  
Behoud van eigen regie 
Zijn om te zijn 
Dynamiek jong en oud / 
leerbedrijf  

Omgang met elkaar  
Lief  
Jezelf zijn, in tegenstelling 
tot de buitenwereld  
 
 
 

Verbeterpunten organisatie  Geen  Geen,  Geen geen 

verwachtingen organisatie 
 

Meer dependances, graag 
ook 1 bedum 
 
Combinatie met ‘opstap’ 
wenselijk (logeerhuis) 
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Onderwerpen Bert (partner Elfriede)  Elfriede (partner Bert) Dina  Bernice  

verwachtingen organisatie 
 

Inloophuis voor kwetsbare 
groep 
Educatieve functie voor de 
buurt 

   

Objectief  (feitelijk) 
 

    

dagbeschrijving  
 

Koffiedrinken, mensen 
activeren, activiteit 
binnenshuis of buitenshuis, 
lunch 

Eigen bepaling 
Koffie drinken, spelletje 
spelen, lunchen, wandelen 

Koffie + dagbespreking met 
coördinator, mensen 
ontvangen, koffiemoment, 
activiteit, lunch, wandelen, 
middag activiteit,  

Eigen bepaling, 
Spelletjes,  

Taakbeschrijving 
 

Bestuurlijke taak voor intern 
commentaar  

 Ontvangen en vermaken van 
de mensen, koffie maken, 
spelletjes spelen, lunch 
voorbereiden, opruimen 

 

Dagbeschrijving reguliere 
dagopvang 

Vaste activiteiten 
Indicatie 
Bijdragen afhankelijk van 
het inkomen 

   

handvatten t.a.v. dementie 
 

Sociale aspect,  
Bieden van regelmaat 
Behoud van eigen regie/ 
eigenwaarde  
  

 Geheugenspelletjes, 
alternatieve spelletjes  

 

Subjectief ( beleving)      

ervaring organisatie 
 

 Heel fijn, coördinator altijd 
open voor gesprek 

Gemoedelijk,  
Fijne, gezonde sfeer 
Thuiskomen 
 

Liefdevol, 

handvatten t.a.v. dementie 
 

  Behoud van eigen regie, 
allerbelangrijkst  

 Hulp bieden aan anderen 
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Onderwerpen Bert (partner Elfriede)  Elfriede (partner Bert) Dina  Bernice  

bereik Odensehuis 
 

  Via de mail of bel op de 
hoogte, prettig  

 

Ervaring organisatie  
Partner  

Elfriede vindt eigen regie 
heel belangrijk 
Prettig 
 

 Ontlasting partner, mensen 
met dementie zijn hier zich 
bewust van,  
 
Begin leuk, later niet meer 
door ziekte  

 

Gedrag Veel meer rust 
 

 Niet, door ziekte   

Ervaring organisatie  Saamhorigheid goed, juiste 
mix van mensen 
Leerzaam voor 
mantelzorgers 

Saamhorigheid goed, 
gezellig 

Zorg voor elkaar  
Belangstelling voor elkaar 
Gelijkheid  

Tweede thuis  
Goed en fijn gevoel  
 

verwachtingen organisatie Meer dan, zeer goed. 
Vooral de vrijheid 

Geen klachten volledig In het begin onwennig, later 
op mijn plek 
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5.3. Open codering reguliere dagopvang & vrijetijds-verenigingen  

Onderwerpen Hennie Wina Ineke Gerry 

algemeen 
 

Coordinator van 2 teams in 
het Heymanscentrum  

Locatiemanager de 
Wenakker  

Secretaris van het bestuur 
Brigdeclub 

Web- en mailbeheerder KOV  

bereik Odensehuis 
 

    

affiniteit  
 

Altijd genoeg te doen met 
mensen met dementie 

Onderzoek 
informatieverwerking en 
agressief gedrag 
Puur, 

Belangstelling door 
persoonlijke ervaring 

Belangstelling door 
persoonlijke ervaring   

organisatie structuur 
 

    

Structuur organisatie 
 

Manager dagbesteding  
Medewerkers en 
vrijwilligers 
 
Ontmoetingsplekken Zuid 
Vooruit voor beginnende 
dementie 

Locatiemanager  
Verzorgende, kok, 
schoonmaak 
 
15 mensen met dementie, 
dagbesteding (ook voor 
buiten) 

Bestuur, beleid 
Technische commissie, 
verloop van de avond  
Leden 
 

Bestuur,  
Programmacommissie,  
Dirigent/repetitor  
Vriendencommissie 
+/- 100 leden  
Externe catering 

Structuur organisatie 
 

Dagbesteding: maatwerk 
indicatie 
 
Ontmoetingsplekken: geen 
indicatie 

Indicatie door PGB, niet 
allen diagnose dementie 
 
Geen inloophuis, zorg door 
professionals  
 

Oudere mensen boven de 
50, enkele 20ers.  

Leeftijd van 60,70,80  
 

bereik organisatie   
 

Dagbesteding: Online via 
persoonlijk mailcontact of 
CarenZorgt voor het 
zorgdossier  
 
Offline: via casemanager, 
wijkverpleegkundige, 

   



124 
 

Onderwerpen Hennie Wina Ineke Gerry 

Team290, huisarts en soms 
familie.  
 
Ontmoetingsplekken: lichte 
registratie voor de 
gemeente Groningen 
 

Sterke punten organisatie 
 

Mix van maatwerk en 
ontmoetingsmomenten, 
meer mogelijkheden biedt 
meerwaarde, makkelijke 
overstap van 
ontmoetingsplek naar 
dagbesteding 
 
Ontmoetingsplekken: 
inloophuis, 
laagdrempeligheid, behoud 
van eigen regie, 
 
Dagbesteding: maatwerk 

   

Verbeterpunten organisatie  Dagbesteding online beter 
zichtbaar maken 
 
Behoud van eigen regie 
door informatie duidelijk te 
verspreiden 
 
Kortere lijntjes in de wijk 
Meer aandacht voor 
ontmoetingen 
mantelzorgers 

Meer bekendheid omgeving 
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Onderwerpen Hennie Wina Ineke Gerry 

 
Meer financiering voor echt 
individuele begeleiding 

veiligheid 
 

Heymanscentrum 
uitgebreid 
veiligheidsprotocol. 
 
Ontmoetingsplekken lift 
daar op mee. 

Geen veiligheidsprotocol, 
professionals ervaring met 
de-escaleren. 
 
Zorg- en Omgangsplan, 
afstemming op behoeft van 
de client.  

Geen veiligheidsprotocol 
1. technische commissie 
zoekt oplossing 
2. bestuur bij onenigheid 
onder leden 

Geen veiligheidsprotocol 
1. bestuur is 
verantwoordelijk 
  

verantwoordelijkheid t.a.v. 
dementie  
 

  Betrokkenheid van alle 
leden 
 
Verantwoordelijkheid 
bestuur: Per individu, steeds 
opnieuw bekijken 
 
Verantwoordelijkheid club is 
binnenshuis 
 
Vervoer is eigen 
verantwoordelijkheid, mits 
anders afgesproken. Per 
individu bekijken  
Geen geschreven beleid  

Betrokkenheid van alle 
leden 
 
Dirigent bepaalt of de stem 
nog goed is, bestuur 
ondersteunt 
 
Verantwoordelijkheid club is 
binnenshuis 
 
Vervoer is eigen 
verantwoordelijkheid, mits 
anders afgesproken. Per 
individu bekijken  
 

verantwoordelijkheid t.a.v. 
dementie  
 

  Wisselwerking tussen 
bestuur en lid en 
betrokkenheid van lid bij 
club 

 

Objectief (feitelijk) 
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Onderwerpen Hennie Wina Ineke Gerry 

dagbeschrijving  
 

vervoer, 10 uur inloop 
koffie, ochtendprogramma, 
lunch, middagprogramma,  
vervoer. Eigen inbreng kan 
ook, geen verplichting  
 
Ontmoetingsplekken is 
zonder vervoer en 
inloophuis 

10 uur open, koffie, 
uitgebreid sportprogramma, 
lunch, middagactiviteit of 
rusten, theetijd, 17.00 dicht 
 
Geen inschrijving nodig  

Start half 8, mededelingen 
voorzitter, spelleider legt de 
spelverdeling uit, 4 spellen 
aan 1 tafel in bepaalde tijd, 
7 rondes. Koffie en thee 
tussendoor. Eind half 12.   

Avond duurt van 19.45 tot 
22.00  tussendoor pauze  

Taakbeschrijving 
 

Overleg met medewerkers, 
mantelzorgers 
Verbinding maken tussen 
Ontmoetingsplekken en 
dagbesteding   

Vooral management en 
administratieve zaken 

Geen op de avond zelf  Geen taken op de avond zelf  

handvatten t.a.v. dementie 
 

Persoonsgericht begeleiding 
naar vraag en behoefte  
Begeleiding hulpmiddelen 
en geheugensteuntjes 
 

Houding van de 
verzorgenden,  
Behoud van eigen regie, 
Structuur  

  

Subjectief (beleving)     

ervaring organisatie 
 

Veilig, altijd aandacht, delen 
van ervaringen en gezellig, 
nabijheid, lotgenoten 

Open, gelijkwaardigheid als 
mens en werknemer,  
Goede zorg  

Goede sfeer onderling, soms 
groepjes, informeel  

Begin is moeilijk om er 
tussen te komen 
 
Daarna gemoedelijk. 
Groepjesvorming.  
 

handvatten t.a.v dementie 
 

 Gemak, vrijheid, thuisgevoel   

Gedrag Rust door ondersteuning, 
rust voor het thuisfront, 
meer houvast 

Geest en wil blijft gelijk, 
fysiek gaat achteruit 
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Onderwerpen Hennie Wina Ineke Gerry 

Ervaring organisatie  Overlegstructuur tussen 
manager, medewerkers en 
vrijwilligers 

Saamhorigheid is groot door 
opbouwen.  

Groepjes zorgen voor elkaar 
mits iemand niet vaak komt, 
of zonder bridgepartner is. 

Groepjes zorgen voor elkaar, 
binnen de sociale kring 

verwachtingen organisatie Immaterieel: meer 
duidelijkheid over financiën 
Ontmoetingsplekken 
 
Materieel: ruimtes 
opknappen 

Mooi huis dat de mensen 
verbindt. 
 
 
 
 

  

Verschil ontmoetingsplekken 
en Odensehuis 

Ontmoetingsplekken: Door 
kracht van de mensen en de 
wijk een netwerk 
opbouwen, Odensehuis 
heeft 1 professional die dat 
al in kaart brengt 
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Bijlage 6 Axiale codering  
Onderwerpen Deelnemers  

4x 
Vrijwilligers 
2x 

Bestuur 
4x 

Reguliere dagopvang 
2x 

Vrijetijds-verenigingen 
2x  

Organisatiestructuur 
Van het Odensehuis,  
c.q. reguliere  
dagopvang,  
c.q.  vrijetijds-
verenigingen  
 

Rood = behoud van 
eigen regie  

 
 

Oranje = sociale 
aspect  

 
 

 
 

 
Roze = veiligheid 

(objectief – 
subjectief) 

 
 
 
 
 

Paars = zorgplannen/ 
administratie 

 
 
 
 

 

• Behoud van eigen 
regie  

• Jezelf kunnen zijn, 
in tegenstelling tot 
de buitenwereld 

 

• Sociale aspect 

• Ontmoeten van 
lotgenoten 
 

 
 

• Marjolein als 
coördinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Vrijheid  

• Flexibele activiteiten 

• Laagdrempeligheid  

• Flexibel  
 

 

• Samen één  

• Dynamiek jong en 
oud 

• Ontmoeten van 
lotgenoten 

 

• Veiligheid  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Geen zorgplan/ 
Administratie 

 
 
 
 

 

• Inloophuis 

• Behoud van eigen regie 

• Vrijheid 

• laagdrempeligheid 
 
 

• Plek voor naasten  

• Leerbedrijf, dynamiek 
jong en oud  

• Kleinschalig/ 
persoonsgericht 
 

• Veiligheid  
 
 
 
 
 
 

 
 

• geen zorgplan 
 

 
 
 
 

 

• Geen inloophuis  

• Vast aantal mensen per 
dag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Veiligheidsprotocol 

• Schakel tussen 
ontmoetingsplek en 
maatwerk 

• Vervoer inbegrepen 
 
 
 

• Zorg- en 
omgangsplannen 

• Maatwerk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Geen 
veiligheidsprotocol 

• Verantwoordelijkheid 
wisselwerking tussen 
bestuur en lid  

• Bestuur steunt op 
betrokkenheid leden 

 
 

• Plan per individu 
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Onderwerpen Deelnemers  
4x 

Vrijwilligers 
2x 

Bestuur 
4x 

Reguliere dagopvang 
2x 

Vrijetijds-verenigingen 
2x  

 
 

Groen = financiering 
& zakelijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

Blauw = actief mee 
beslissen 

 
 

Bruin =  
saamhorigheid  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

• Structurele jaarlijks 
basisvergoeding  
 

• Meer locaties  

• Educatieve functie 
voor de wijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Geen indicatie 

• Kwetsbaarheid 

• afhankelijk van 
subsidies  

• Landelijk financieel  en 
organisatorisch beleid 

• Zichtbaarheid in het 
zorg en welzijnsveld   

• Samenwerking 
logeerhuis Opstap 

• Gelijkheid aan wijk- of 
buurthuis/ 
sportvoorziening  

• Meer bekendheid en 
locaties 

 

• Meebeslissen over het 
budget en het 
activiteiten programma 

 

• Vinden en binden van 
de juiste mix van 
vrijwilligers/ 
bestuursleden 

• Volwaardige partner in 
dienst 

 
 

 

• Veel met geld bezig en 
de verantwoording 
daarvan 

• Indicatie  

• Meer mogelijkheden 
biedt meerwaarde 

• Meer medewerkers 
dan vrijwilligers 

• Meer gelaagd 
 
 
 
 
 
 
 

• Niet meebeslissen aan 
het budget  
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Onderwerpen Deelnemers  
4x 

Vrijwilligers 
2x 

Bestuur 
4x 

Reguliere dagopvang 
2x 

Vrijetijds-verenigingen 
2x  

 
 

Objectief  
Rood = behoud van 

eigen regie  
 

 
Oranje = sociale 

aspect  
 

 
 
 

Roze = veiligheid 
(objectief – 
subjectief) 

 
 
 

 
Paars = zorgplannen/ 

administratie 
 

Groen = financiering 
& zakelijk 

  
Donkergroen = 

vervoer 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Aanboren van 
talenten voor thuis  

• Sfeerbepaling 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Doorzetten van het 
‘gewone’ leven 

 
 

• Sfeerbepaling  

• Aanboren van talenten 
voor thuis 

 

• Verantwoordelijkheid 
bij coördinator, 
ondersteunend door 
bestuur 

• Ondersteuningsgroepen 
voor partners/familie 

• Doorverwijs- en 
informatiefunctie  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

• Behoud van eigen regie  
 
 
 

• Aanbodgericht  

• Geheugensteuntjes 
 
 

• Persoonsgerichte 
begeleiding 

• Begeleiding 
hulpmiddelen 

• Structuur  
 
 

 
 

• Dossieropbouw  

• Overlegstructuur 
 

• Bijdrage 
inkomensafhankelijk 

 

• Vervoer, niet vrij in 
vertrek van en naar 

 
 
 

 

• Geen vrijheid  

• Wel een structuur, 
vast programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vervoer eigen 
verantwoordelijkheid  
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Onderwerpen Deelnemers  
4x 

Vrijwilligers 
2x 

Bestuur 
4x 

Reguliere dagopvang 
2x 

Vrijetijds-verenigingen 
2x  

 
 
 

Zwart = dagindeling  
 

 

 
 

• Koffie moment 

• Ochtend activiteit 

• Lunch 

• Middag activiteit 
Theetijd  

 
 

• Koffie en ontvangst 

• Ochtend activiteit 

• Lunch 

• Middag activiteit 

• Theetijd  

• Opruimen 
 
 
 

 

 
 

• Koffie moment 

• Ochtend activiteit 

• Lunch 

• Middag activiteit 

• Theetijd  

• Opruimen 
 
 

 
 

• Koffie 

• Ochtendprogramma 

• Lunch 

• Middagprogramma 

• theetijd 
Vervoer  

Subjectief  
Rood = behoud van 

eigen regie 
 
 
 
 
 

Oranje = sociale 
aspect  

 
 
 

 
 

Roze = veiligheid 
(objectief – 
subjectief) 

 

 

• Eigen bepaling/ 
eigenwaarde 

• Waardigheid 

• zingeving  
 

• zorg voor elkaar 

• Leerzaam om mee 
te draaien in 
groepsdynamiek, 
bijv. communicatie 
 

• Gevoel van 
veiligheid, door 
kennen van vaste 
vrijwilligers en 
coördinator   

 

• gelijkwaardigheid  

• behoud van eigen 
regie  

• zingeving 
 
 

• zorg voor elkaar  

• belangstelling voor 
elkaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gelijkheid  

• Behoud van eigen regie 
 
 

 

• Blijven bewegen en 
aanpassen op de 
populatie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gelijkwaardigheid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gevoel van veiligheid, 
ook door kennen, maar 
ook door inbedding van 
die zorg 

• Rust door 
ondersteuning 

• Rust voor thuisfront 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gevoel van veiligheid 
ligt aan connectie met 
andere leden 

• Als nieuw lid of bij 
cognitieve 
achteruitgang, geen 
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Onderwerpen Deelnemers  
4x 

Vrijwilligers 
2x 

Bestuur 
4x 

Reguliere dagopvang 
2x 

Vrijetijds-verenigingen 
2x  

Donkergroen = 
vervoer 

 
Donkerblauw = 

gevoel van thuis  
  

Bruin = 
saamhorigheid  

 

• Rust voor zowel 
mantelzorgers als 
bezoekers  
 

 
 

• gevoel van thuis 
 
 

• Saamhorigheid 
 

 

 
 
 
 

• gevoel van 
thuiskomen 
 

• voldoening, ergens 
bij horen 

 

 

• Vervoer vrij en op eigen 
regie 

 

•  Informele en familiaire 
sfeer  

 

• Saamhorigheid door 
band met coördinator en 
vrijwilligers en bestuur  

• Functie coördinator 
eenzaam 

 
 
 
 

 

• Meer houvast 

• Vervoer verplichte 
ervaring 

 
 
 
 

• Nabijheid  
 
 
 

garantie voor de 
veiligheid 
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