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Jaarverslag 2020 Stichting Odensehuis Papendrecht

Als voorzitter van de Stichting Odensehuis Papendrecht mag ik u vol trots ons tweede
jaarverslag presenteren. Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als het Coronajaar.
Wat dit allemaal voor het Odensehuis in Papendrecht heeft betekend vindt u verderop in dit
verslag.
Wij zijn bijzonder trots op onze coördinator en onze vrijwilligers.
Zij hebben onze gasten niet in de kou laten staan. Regelmatig was er contact op wat voor
manier dan ook.
Er was regelmatig een aardigheidje, dat werd bezorgd om de stilte te doorbreken. Zodra één
en ander weer mogelijk was zijn we heel voorzichtig weer open gegaan. Als bestuur hebben
we met elkaar afgesproken dat we ons maximaal zullen inzetten om niet meer zo lang te
sluiten! Doordat er een besmetting was zijn we nog één keer twee weken dicht geweest.
Verder draait het weer min of meer als vanouds, uiteraard worden de RIVM-regels
gehandhaafd. Dit betekent dat we in wat kleinere groepen bij elkaar komen en in een aparte
ruimte, welke ter beschikking is gesteld door Woonkracht 10, naar de boterhammen en de
soep gaan. Vanaf maart 2020 zijn we drie dagen in de week open gegaan. Er wordt veel
nagedacht over een vierde dag in de loop van 2021.
Als we de ministers mogen geloven gloort er licht aan het eind van de tunnel. Wij kunnen
het nog niet helemaal geloven, maar misschien wordt het vanaf de vakantie weer enigszins
normaal. Dan kunnen we ook weer plannen gaan maken voor de toekomst. Alles wat je nu
bedenkt moet je weer afblazen. Onze dank gaat uit naar onze coördinator, alle vrijwilligers
en sponsoren. We gaan er ondanks alles weer een mooi jaar van maken.
Piet Bezemer
voorzitter

Bestuur

Medewerkers
Piet Bezemer, voorzitter
Marga Lousberg, secretaris
Hans Vermeulen, penningmeester
Herman Nieuwstraten, algemeen lid

Coördinator

Marjan Middelburg

Vergaderingen

In principe vergadert het Algemeen bestuur
samen met de coördinator.
Indien nodig vergadert het Dagelijks bestuur

Dagelijks bestuur

5 keer

Algemeen bestuur

5 keer
1 keer een Heisessie
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Effectenonderzoek Keygroep
September 2019 is het Odensehuis gestart met 2 openingsdagen. Vanwege de grote belangstelling is,
in overleg met de gemeente, het Odensehuis per maart 2020 3 dagen geopend.
Half maart, vlak na de start van de derde openingsdag, werden we geconfronteerd met het
coronavirus en is besloten om het Odensehuis tijdelijk te sluiten. In die periode is geïnvesteerd in het
contact houden met alle bezoekers, ondersteunen van de mantelzorgers en betrokken houden van
alle vrijwilligers/gastvrouwen en gastheren.
In mei is het Odensehuis weer gestart met koffiemomenten en dat is weer uitgebouwd naar de
reguliere inloop, natuurlijk wel rekening houdend met alle RIVM-veiligheidsmaatregelen.
Onderzoek:
In opdracht van de gemeente Papendrecht heeft de Keygroep in 2020 een Effectenonderzoek
gedaan.
De centrale vraagstelling was: “welke opbrengst genereert Odensehuis Papendrecht voor
thuiswonende mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en voor
de gemeente Papendrecht, en hoe verhoudt deze opbrengst zich tot de kosten?”
Hoewel het Odensehuis door de coronacrisis niet volledig tot bloei kon komen en een onderzoek
lastig was mogen we wel spreken van zeer positieve onderzoeksresultaten.
Opbrengst voor bezoekers:
• fijne en prettige plek
• vult absoluut een leemte in de (zorg)markt
• mogelijkheid om met partner te komen
• draagt bij aan zinvolle dagbesteding.
Opbrengst voor mantelzorger:
• mate van eenzaamheid is gedaald
• gevoel van netwerkversteviging is gestegen
• gevoel van belastbaarheid is enorm gestegen
• het gevoel begrepen te worden is gestegen
• het gevoel van een zinvolle dag te hebben is gestegen
• het mentale welbevinden is gestegen
Opbrengst voor gemeente:
In het onderzoek is vooral gekeken naar de gemeentelijke kosten en geconcludeerd dat het financiële
effect van het aanwezig zijn van ons Odensehuis positief is en ook jaarlijks het dubbele van het
geïnvesteerde gemeentelijk subsidiebedrag bedraagt.
Het maatschappelijk effect is mogelijk groter als er ook andere financieringsstromen worden
meegenomen.
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Vrijwilligers

Om de 3e openingsdag te kunnen bemensen is
in februari een wervingsactie gehouden.
Na een inwerkperiode zijn ook zij aan de slag
gegaan.

Aantal

34 vrijwilligers
De vrijwilligers krijgen bij de start van hun
vrijwilligerswerk een informatiemap met de
uitgangspunten van het Odensehuis en een
vrijwilligerscontract.

Functie

21 gastvrouwen en gastheren, zij bemensen
samen met de coördinator de openingsdagen.
We vragen aan iedereen in het Odensehuis om
haar/zijn talenten in te zetten. Daarom lukt het
om een breed aanbod aan activiteiten in
combinatie met “zorg” te leveren.
Veel bezoekers vinden het ook heel fijn dat er
ook gastheren zijn. Dat maakt het aanbod zeer
divers.
4 bestuursleden; zie de bestuurssamenstelling
hiervoor.
13 algemeen; deze vrijwilligers hebben zich
aangemeld om hun talenten in te zetten. Echter
niet in de vorm van gastvrouw/gastheer. Zo
plaatst een vrijwilliger berichten op facebook,
schrijft columns voor kranten, illustreert
iemand onze nieuwsbrief, verzorgt iemand de
website, verzorgen mensen een lunch,
bewegen met de bezoekers, maken en luisteren
naar muziek en zo zijn er nog vele taken.

Werkoverleg

Om de zes weken is er voor de gastvrouwen en
gastheren een werkoverleg. Daarin wordt de
dagelijkse gang van zaken besproken en is er
een onderdeel deskundigheidsbevordering.
Een aantal werkoverleggen zijn helaas door
corona niet doorgegaan. Er is op andere
manieren contact gehouden met alle
vrijwilligers.
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Deskundigheidsbevordering

Uitreiking AED certificaat

Gekoppeld aan de 6-wekelijkse werkoverleggen
vindt de deskundigheidsbevordering plaats.
Deze worden gerealiseerd door:
. coördinator zelf
. externe deskundigen, zoals de AED en Eerste
Hulp training
. Multimedia
. trainingen door Alzheimer Nederland
In het Odensehuis is een bescheiden
bibliotheek aanwezig waar vrijwilligers en
mantelzorgers literatuur met het thema
dementie kunnen lenen.
Door corona zijn helaas een aantal geplande
trainingen niet doorgegaan.

PR en communicatie

Het Odensehuis heeft een eigen flyer, deze is te
vinden bij bibliotheek, artsenpraktijken etc.

Website/ Multi media

Odensehuiswebsite
Odensehuis Nieuwsbrief
Artikelen in lokale kranten, waaronder een 6
wekelijkse column in Papendrechts Nieuwsblad
Lokale TV en Radio
Facebook
Website Puur Papendrecht

Activiteiten

Netwerkbijeenkomsten, zoals Kerken,
verschillende bijeenkomsten Alzheimer
Nederland, Alzheimercafés in Sliedrecht en
Papendrecht, bijeenkomsten met ambtenaren
van de Gemeente Papendrecht en
bijeenkomsten met sponsoren.

Materiaal

Flyers, visitekaartjes, banner, beachflag,
digiborden, Puur Papendrecht, nieuwsbrieven,
website, facebook

Jaarverslag Stichting Odensehuis Papendrecht 2020

Pagina 5 van 7

Netwerken

Contacten Sterk Papendrecht
Contacten Gemeente Papendrecht
Contacten met Casemanagers dementie RIVAS
en Waardeburgh
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 overleggen met STERK
Papendrecht
Deelname Landelijk Overleg Odensehuis
Bezoek en uitwisseling Odensehuizen landelijk
contact GGD ZHZ
Initiatiefgroep Dementie Vriendelijke
Samenleving West-Alblasserwaard.
Rotary Kinderdijk-Alblasserdam en andere
sponsoren
Gemeente: Burgerraad Papendrecht
Woonkracht 10

Activiteiten

In het Odensehuis zijn ondanks corona toch nog
veel activiteiten georganiseerd. Alles in
aangepaste vorm. Er is wekelijks een
beweegmoment, was er lange tijd muziek
beleven. Een groep mantelzorgers heeft een
eigen klaverjasclub op de middagen. In het
Odensehuis sluiten we ook qua activiteiten aan
bij wat onze bezoekers kunnen en blij maakt.
Sjoelen, kleuren, wandelen, zingen, knutselen,
bloemschikken, rummikub, boeken en
filmkijken over oud Papendrecht en spelen aan
de Tovertafel zijn activiteiten waar veel plezier
aan wordt beleefd.
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Registratie

Koffiemoment

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 staat buiten de bestaande
zorgstructuur voor mensen met dementie en
werkt niet met dossiers of indicaties.
In 2020 was het Odensehuis open op maandag
en donderdag van 10.00 – 15.00 uur.
Door de grote belangstelling is het Odensehuis
vanaf 1 maart 2020 ook geopend op dinsdag
van 10.00 – 15.00 uur.
Tussen 16 maart en 4 mei is het Odensehuis
gesloten geweest i.v.m. Corona (Covid-19) en
werd op andere wijze zorggedragen voor onze
doelgroep.
Vanaf 5 mei tot eind juni is het Odensehuis
beperkt open geweest zgn. koffiemomenten
(klein aantal bezoekers per keer, alleen op
telefonische afspraak).
Tussen 2 november en 15 november is het
Odensehuis preventief gesloten geweest
i.v.m. Corona (Covid-19).
Tussen 28 december en 31 december is het
Odensehuis gesloten geweest uit voorzorg voor
een 2e Coronagolf (Covid-19).

Overzicht Cijfers Jaar 2020

Jaarverslag Stichting Odensehuis Papendrecht 2020

Aantal nieuwe bezoekers 33
Aantal nieuwe mantelzorgers 23
Aantal Bezoekers totaal 53
Aantal Mantelzorgers totaal 40
Aantal bezoekers buiten Papendrecht 2
Aantal mantelzorgers buiten Papendrecht 5
Gemiddeld aantal Bezoekers per week 29
Gemiddeld aantal Mantelzorgers per week 15
Aantal bezoekdagen bezoekers 1270
Aantal bezoekdagen mantelzorgers 644
Unieke Bezoekers in bestand 63
Unieke Mantelzorgers in bestand 63
Afgemeld: Bezoekers 14
Afgemeld: Mantelzorgers 18
Aantal dagen geopend 115
Aantal dagen zorg op andere wijze 41
Aantal weken gesloten i.v.m. corona 10
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Het Odensehuis Papendrecht heeft ondanks Corona toch een mooi 2020 gerealiseerd met veel
aandacht voor de bezoekers en mantelzorgers. Deze blijken zeer tevreden te zijn met de hen
geboden mogelijkheden en ondersteuning. We gaan met enthousiasme de toekomst tegemoet om
voor zoveel mogelijk mensen met geheugenproblemen en hun omgeving een waardevolle bijdrage
te leveren aan hun kwaliteit van leven.

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