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Jaarverslag Stichting Odensehuis Papendrecht 2019 

 
Dit is het eerste jaarverslag van het Odensehuis Papendrecht.  
We zijn op 19 augustus van start gegaan en vanaf dat moment had Papendrecht een gastvrije plek 
waar  thuiswonende mensen met dementie en hun naasten welkom zijn. 
 

Inleiding 
 
Het was november 2018 toen een groep mensen samen met beleidsmedewerkers van de gemeente 
Papendrecht een verkennende bijeenkomst heeft gehouden over de oprichting van een Odensehuis 
in Papendrecht. Uit deze groep hebben 10 mensen ‘a’ gezegd om te proberen een Odensehuis van de 
grond te krijgen. Deze initiatiefgroep heeft als burgerinitiatief veel werk verzet om het doel te 
bereiken. 
 
Eind december 2018 werd een dagelijks bestuur gevormd met als taak een Stichting oprichten 
waardoor het mogelijk werd om als rechtspersoon contracten af te sluiten en overeenkomsten aan 
te gaan. Tot eind maart 2019 werd er gesleuteld aan statuten en het dagelijks bestuur is uitgebreid 
tot een algemeen bestuur van 5 mensen.  
22 maart 2019 was de stichting een feit en konden de leden van de initiatiefgroep gericht verder.  
 
Werkgroepen werden gevormd met de volgende taken: publiciteit, sponsoring, aantrekken 
vrijwilligers, aantrekken van een coördinator en huisvesting met inrichting. 
 
Eind juli 2019 zijn de meeste klussen geklaard voor de start.  
Met behulp van Woonkracht 10 werd een mooie grote ruimte gevonden in de P.S. Gerbrandystraat 
31 in Papendrecht waar het Odensehuis is gerealiseerd.  
 
Als coördinator is Marjan Middelburg uit Alblasserdam in dienst getreden. Zij heeft haar sporen 
verdiend in het sociale werk, is een teamspeler en heeft een stimulerende manier van werken met 
een enorme drive als het gaat om mensen met beginnende dementie. 
Al snel hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld, die wij gastvrouwen of gastheren noemen.  
 
Vanaf de opening weten thuiswonende mensen met dementie en hun naasten ons te vinden, we 
hebben veel gedaan aan PR en verschillende activiteiten om het Odensehuis op de kaart te zetten.  
 
 
Namens Stichting Odensehuis Papendrecht 
Piet Bezemer, voorzitter 
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Bestuur  Medewerkers 

De initiatiefgroep bestaande uit 10 deelnemers 
is in het laatste kwartaal 2019 afgeslankt tot 5 
bestuursleden. Een aantal zijn gastvrouw 
geworden en een aantal zijn voor incidentele 
acties inzetbaar. Allen zijn betrokken gebleven 
bij het Odensehuis. 

Samenstelling bestuur: 
Piet Bezemer, voorzitter 
Marga Lousberg, secretaris 
Hans Vermeulen, penningmeester 
Jan de Borst, algemeen lid 
Herman Nieuwstraten, algemeen lid 

De coördinator is per 1 augustus officieel 
gestart 

Coördinator: Marjan Middelburg 

 
 
 
 

Vergaderingen Betreffende: de start en realisatie van het 
Odensehuis, huisvesting en werven van een 
coördinator. 

Initiatiefgroep Vanaf 6-11-2018, 5x 

Algemeen bestuur met initiatiefgroep Vanaf 11-02-2019, 14x 

Dagelijks bestuur Vanaf 14-03-2019, 10x 

Algemeen bestuur Vanaf november 2019, 1x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 officiële opening door 
 C. Verver, wethouder 
 

welkom door  
de voorzitter                                 
 

Samen met het bestuur en vrijwilligers is het 
Odensehuis op 3 oktober 2019 officieel geopend. 
Met veel plezier en inspiratie heeft de werkgroep 
een mooi programma gemaakt waardoor we een 
prachtige middag hebben gehad. 
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Vrijwilligers  

Aantal 23 vrijwilligers  

De vrijwilligers krijgen een informatiemap met 

de uitgangspunten van het Odensehuis en een 

vrijwilligerscontract.  

Bij de start begonnen we met aanwezigheid van 
3 gastvrouwen/heren per dag, met het 
groeiend aantal bezoekers is dit aantal ook per 
dag uitgebreid naar 4 gastvrouwen/heren. 

Functie 16 gastvrouwen en gastheren   

7 algemeen   

5 bestuursleden  

 

Werkoverleg Met de gastvrouwen en gastheren is bij de start 

extra overlegd. Na de start is men overgegaan 

tot een frequentie van 1 x per 6 weken. 

Voorafgaand aan elke openingsdag vindt 

overleg/instructie met de gastvrouwen/heren 

plaats en aan het eind van de dag een evaluatie. 

We bespreken wat goed gaat, wat we mogen 

leren en waar we trots op zijn. Bredere 

aandachtspunten worden meegenomen naar 

het teamoverleg of indien wenselijk 

deskundigheidsbevordering georganiseerd. 

Voor extra activiteiten, zoals opening 
Odensehuis en feestdagen worden 
werkgroepen samengesteld en zij overleggen 
meer frequent. 

Deskundigheidsbevordering Gekoppeld aan de 6-wekelijkse werkoverleggen 

vindt de deskundigheidsbevordering plaats.  

Deze worden gerealiseerd door: 

. coördinator zelf 

. externe deskundigen  

. Multimedia,  

. trainingen bijv. Alzheimer Nederland 

In het Odensehuis is een bescheiden 

bibliotheek aanwezig waar vrijwilligers en 

mantelzorgers literatuur met het thema 

dementie kunnen lenen. 

Door de coördinator en vervangend coördinator 

is de training Into d’mentia gevolgd. Door te 

werken met een Dementiebril ervaart de kijker 

het dagelijks leven door de ogen van iemand 

met dementie. 
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PR en communicatie  

Website/ Multi media Odensehuiswebsite 

Artikelen in lokale  kranten 

Lokale TV en Radio 

Facebook 

Website Puur Papendrecht 

1 x per 6 weken column in Papendrechts   

Nieuwsblad 

Odensehuis Nieuwsbrief 

Digitale presentatie Odensehuis, ter 
ondersteuning van de presentaties in kerken 
etc. 

Activiteiten 
 

Netwerkbijeenkomsten, zoals Kerken, 
verschillende bijeenkomsten Alzheimer 
Nederland, Alzheimercafés 

Materiaal Flyers, visitekaartjes, banner, beachflag, 
digiborden, Puur Papendrecht, nieuwsbrieven 

Netwerken Bezoeken Alzheimercafés 

Contacten Sterk Papendrecht 

Contacten met Casemanagers dementie 

Contacten met reguliere zorgverleners 

Waardeburgh en Rivas 

Contacten met particuliere zorgorganisaties 

zoals: Zorg Mies en Zorg anders 

Reguliere en particuliere zorgondersteuners 

klant gebonden  

Verschillende Kerken 

Mantelzorgers tijdens de mantelzorg 

verwenmiddag i.s.m. Sterk Papendrecht 

Deelname Landelijk Overleg Odensehuis 

Bezoek en uitwisseling Odensehuizen landelijk 

contact GGD ZHZ 

 
 

Activiteiten  

Datum          Activiteit 
   
21 sept          Havenfestival  
28 sept          Fietsmolentocht  
28 sept          Proeverij cultuur en sport  
  3 okt          Officiële opening Odensehuis                
16 okt          LPO jubileumcongres  
31 okt          Training Into Démentia  
31 okt          Alzheimercafé Papendrecht 
12 nov          Filmmiddag Mantelzorgers  
14 nov          Symposium Alzheimer           
                       Drechtsteden  

Spreker 
 
 
 
 
Piet Bezemer en Corine Verver 
 
 
Marjan Middelburg 
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Registratie  

De aanwezigheid van bezoekers (mensen met 

geheugenverlies en beginnende dementie), 

mantelzorgers, professionals, gastvrouwen en 

gastheren, vrijwilligers en bestuur wordt 

geregistreerd. 

Het Odensehuis heeft vanaf de start op 

19/08/2019 de aanwezigheid geregistreerd. 

Over die periode staan 29 unieke bezoekers en 

27 unieke mantelzorgers geregistreerd, ook 

mensen die 1 x zijn geweest. 

Het aantal vaste bezoekers bedroeg 17, aantal 

vaste mantelzorgers bedroeg 13. 

Vanaf de start in, augustus tot eind 2019, is het 

aantal bezoekers en mantelzorgers gestegen. 

Gemiddeld kwamen er 14 bezoekers per week 

en gemiddeld 9 mantelzorgers per week. 

Er zijn 2 bezoekers die helaas wegens 

verslechterde conditie niet meer naar het 

Odensehuis konden komen.  

 

De bezoekerstevredenheid kunt u o.a. lezen in 

de nieuwsbrieven waar mantelzorgers een 

bijdrage hebben geleverd en aan de foto’s van 

bezoekers. 

Met de casemanagers zijn de eerste contacten 
gelegd, de eerste verwijzingen hebben plaats 
gevonden en tevens overleg momenten over 
bezoekers/mantelzorgers. 

Het Odensehuis is een Inloophuis voor 

ontmoeting, informatie en advies.  

Er is geen indicatie of diagnose nodig. 

Iedereen bepaalt zelf wanneer zij/hij komt en 

gaat. 

Het Odensehuis blijft buiten de bestaande 

zorgstructuur en werkt niet met dossiers of 

indicaties. 

In 2019 was het Odensehuis open op maandag 

en donderdag van 10.00 – 15.00 uur. 

Gebleken is dat deze openingsdagen een 

redelijk goede keuze is. Op de donderdag zagen 

we aanvankelijk minder bezoekers. Dit kwam bij 

velen omdat juist op die dag de 

schoonmaakhulp kwam.  

Vanaf augustus, de start, zijn er steeds nieuwe 
bezoekers en mantelzorgers bijgekomen. 

Overzicht Cijfers Jaar 2019 
 
 

Aantal vaste bezoekers 17 
Aantal vaste mantelzorgers 13 
Gemiddeld aantal Bezoekers per week 14 
Gemiddeld aantal Mantelzorgers per week 9 
Aantal Bezoekers totaal 262 
Aantal Mantelzorgers totaal 180 
Aantal dagen geopend 38 
Aantal bezoekers buiten Papendrecht 6 
Aantal mantelzorgers buiten Papendrecht 5 
Afgemeld: Bezoekers 2 
Afgemeld: Mantelzorgers 0 
Unieke Bezoekers in bestand 29 
Unieke Mantelzorgers in bestand 27 

 
 
 
 
 



Pagina 6 van 6 
 

Jaarverslag Stichting Odensehuis Papendrecht 2019 

 
De toekomst ligt voor ons open zodat wij voor zoveel mogelijk mensen met geheugenproblemen en 
hun omgeving kunnen bijdragen aan hun kwaliteit van leven.  
 
 

    
 
 

 Digibord 

Odensehuis Papendrecht 
P. S. Gerbrandystraat 31 
3354 BR Papendrecht 
Tel: 06-39575136 
coordinator@odensehuispapendrecht.nl 
secretariaat@odensehuispapendrecht.nl 

mailto:coordinator@odensehuispapendrecht.nl

