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1. Voorwoord
De activiteiten van het Odensehuis zijn dit jaar ernstig beïnvloed door de
beperkende corona maatregelen. Het jaar 2021 ging van start met een gesloten
Odensehuis (per 1 december 2020) en het duurde tot mei voordat er weer werd
geopend. In de periode van sluiting, zijn de activiteiten doorgezet onder het
motto: “Van Odensehuis naar Odense Thuis”. Hierbij werden korte maar
waardevolle contacten met de deelnemers geborgd.
Eind augustus werd het Odensehuis geconfronteerd met een langdurig
ziekteverlof van de coördinator. Een deel van haar taken moest worden
overgedragen. Het bestuur heeft daartoe een tijdelijk coördinator benoemd, om
de continuïteit van de organisatie, de activiteiten en de aandacht voor onze
deelnemers maximaal te borgen.
Er werd kennis gemaakt met de nieuwe wethouder. Eveneens met een nieuw
contactpersoon van de gemeente, met haar is een goede communicatie en
constructief overleg ontstaan.
Het jaar 2021 was een uitzonderlijk jaar waarin een aantal van de plannen uit
het jaarplan niet uitgevoerd konden worden. Echter de aandacht voor de
contacten met de deelnemers heeft altijd hoogste prioriteit gekregen. Op alle
betrokken vrijwilligers en coördinatoren is dit jaar een nadrukkelijk beroep
gedaan op hun inzet om de kwaliteit van het Odensehuis te waarborgen. Een
bijzonder woord van dank aan allen, is hier dan ook zeer gepast.
Het bestuur
Zierikzee 1 maart 2022

3

2. Rondom het Odensehuis
Deelnemers
Per 1 februari, gedurende de sluiting, is gestart met het leveren van
afhaalmaaltijden, georganiseerd door de vrijwilligers onder het motto: “Van
Odensehuis naar Odense Thuis”. Vooral ook om contacten met de deelnemers te
borgen. Op 3 mei werd het Odensehuis weer geopend en werden de deelnemers
weer met veel enthousiasme ontvangen. Omdat de deelnemers bij deze opening,
door terughoudendheid, in beperkte aantallen het Odensehuis bezochten, is
begonnen met de openingstijden op maandag, dinsdag en donderdag. De
belasting van mantelzorgers nam in de periode van lockdown sterk toe, ook naar
hen is nadrukkelijk aandacht uitgegaan in de vorm van een gespreksgroep.
Algemeen is geconstateerd dat de mentale en fysieke conditie van een aantal
deelnemers achteruit is gegaan tijdens de lockdown periode.
Deelnemersaantallen
Onderstaande tabel toont de deelnemersaantallen van onze doelgroep; mensen
met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Verdeeld naar de normale
openingstijden op de drie openingsdagen: maandag, dinsdag en donderdag.
Bezettingsoverzicht
Dag
Maand
Maandag
Dinsdag
Donderdag

Jan

feb*

2021
mrt*

april*

mei
8
5
19
14
39
11
29
17
40
0
16
48
31
87
* sluiting tot 3 mei. In feb-april* deelnemers voor afhaalmaaltijden

juni
22
28
44
94

jul
18
39
35
92

aug
24
51
46
121

sept
15
39
34
88

okt
17
41
29
87

nov
16
36
31
83

dec
17
25
26
68

totaal
137
336
342
815

Daarnaast werd het Odensehuis bezocht op regelmatige basis, door betrokken
buurtbewoners en professionals vanuit de eilandelijke zorg organisaties
Het verloop van de unieke deelnemers kenmerkte zich doordat er 8 nieuwe
bezoekers werden verwelkomd. 2 bezoekers overleden in 2021, 2 bezoekers
verhuisden naar het verpleeghuis en 5 bezoekers vertrokken naar een andere,
meer geschikte, omgeving.
Het onderstaand overzicht toont het aantal unieke deelnemers, verdeeld naar de
woonkernen gedurende de fysieke openingsperioden.
Bezoekers naar woonkern

2021

Mei*
December
Brouwershaven
1
1
Bruinisse
1
1
Burgh-Haamstede
1
1
Ellemeet
1
1
Kapelle
2
2
Kerkwerve
0
1
Nieuwerkerk
0
1
Renesse
1
0
Scharendijke
1
1
Zierikzee
10
13
Zonnemaire
1
1
Totaal
19
23
* vanaf 3 mei is het Odensehuis weer geopend
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Deelnemers tevredenheid onderzoek
In het jaarlijkse onderzoek, waarin de mening en suggesties van de bezoekers
worden gevraagd over het Odensehuis, zijn naast de gebruikelijke vragen ook
vragen over de activiteiten tijdens de corona periode gesteld. Het DTO is als
bijlage 5.2 opgenomen.
Coördinatoren
Het Odensehuis wordt geleid door de coördinator, bijgestaan door een assistent
coördinator. Er is per 1 januari een nieuwe assistent coördinator gestart.
Daarnaast zijn er 3 organisatievrijwilligers actief die zelfstandig in staat zijn om
een dagdeel en een groep deelnemers te begeleiden. Vervolgens zijn er 8
welzijnsvrijwilligers die bezoekers activeren om met hen activiteiten te bedenken
en te verzorgen zoals: spelletjes, bloemschikken, het inkopen en verzorgen van
de lunch.
Er zijn door de coördinator inspiratie sessies bijgewoond via het SMWO
samenwerking online regioplatform clientondersteuning. Er is ook een SMWOOnline conferentie bijgewoond: “Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis”.
Eind augustus is de coördinator met ziekteverlof gegaan. Ze bleef nog een aantal
uren in de week actief. Ze bleef betrokken met thuiswerken en met de
organisatie van de activiteiten voor “Odense op locatie”: project de Molenberg.
Vanaf oktober is er een tijdelijk coördinator aangetrokken om de continuïteit van
de werkzaamheden en activiteiten te waarborgen. Zij werd daarbij ondersteund
door de assistent coördinator. Ook de assistent coördinator heeft extra uren
gemaakt.
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn in deze periode, als gevolg van het besmettingsrisico,
beperkt inzetbaar geweest. Online is er regelmatig overleg met hen geweest. Alle
vrijwilligers zijn beschikbaar gebleven en er is 1 nieuwe vrijwilliger aangenomen.
Een aantal (4) van hen heeft als bijscholing internetcolleges gevolgd. Het werven
van, met name, organisatie vrijwilligers is beperkt mogelijk geweest en zal in de
2022 nadrukkelijk aandacht moeten krijgen.
In 2021 is het vrijwilligers beleid geëvalueerd en aangepast.
Gemeente Schouwen Duiveland.
Er is kennis gemaakt met de nieuwe wethouder Mw. P. Schot en met het nieuwe
contactpersoon Mw. L.G. Verzijl van de gemeente Schouwen Duiveland. De
vastgestelde werkafspraken, aangepast door de corona perikelen, vormden de
basis van de contacten en verantwoording van de subsidie. De werkafspraken
evaluatie is opgenomen als bijlage 5.3.
Activiteiten
In de “normale” Odensehuis filosofie worden deelnemers geactiveerd door zelf
activiteiten aan te dragen en (helpen) uit te voeren, begeleid en geborgd door
coördinatoren en vrijwilligers. Tijdens de lockdown heeft men zich ook moeten
richten op de contacten en organiseren van activiteiten “buiten” de muren van
het Odensehuis.
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Onderstaand een kort overzicht van de activiteiten tijdens de eerste lockdown.
• De belcirkel werd opnieuw ingezet voor de deelnemers om ca 2 keer per week
te bellen. Eenzaamheid, moedeloosheid en verwarring, kwamen aan de orde.
• De afhaal maaltijden waren op dinsdag soep en op donderdag 1
pansgerechten. Deelnemers konden kort blijven voor een kopje koffie bij het
afhalen en elkaar dan toch kort ontmoeten.
• De Odensekrant verscheen 4 keer. Ze bevatte o.a. tips om te bewegen,
eenzaamheid te verdrijven, gedichten, foto’s en recepten.
• Er werden boodschappen gedaan voor deelnemers en de gelegenheid gebruikt
voor “een praatje aan de deur”.
• Bezorging maildoosje met Vergeet mij nietjes kweeksetje en kaart.
• Met mantelzorgers werd telefonisch contact gehouden, resulterend in
intensieve gesprekken.
Vervolgens werd er in de zomerperiode bijeengekomen, in kleine vaste groepjes.
Veel activiteiten konden niet plaatsvinden omdat bv. de afstand van 1,5 meter
daarbij niet gewaarborgd kon worden. In groepjes is er meer gelegenheid om
met meer aandacht voor elkaar, te praten en te luisteren. Gemiddeld was er per
dagdeel een (assistent)coördinator of een organisatievrijwilliger aanwezig met
een welzijnsvrijwilliger.
Onderstaand een kort overzicht van deze activiteiten in kleine groepen.
• Het verzorgen van de lunchvoorbereiding en samen koken.
• Het spelen van klaverjas- en biljartwedstrijden.
• Het beschilderen van fotolijsten, handwerken en schilderen
• Er werden computerlessen gevolgd en getraind met de “Braintrainer”
• Bloemschikken en plantenbakken maken.
• Het scheppen van papier voor eigen kaarten en cadeau labels.
• Creatief met leer, schelpen, klei en Mandela haken
• Voorlezen uit Zeeuws Weerzien
• Sjoel wedstrijden
• De workshop het “feest van herkenning” werd vijfmaal georganiseerd
• Bezoeken aan de Heerenkeet en de Boswachterij
• Ansichtkaarten maken
Odensehuis op locatie
Omdat afstanden op ons eiland een rol spelen voor potentiële deelnemers om het
Odensehuis te bezoeken, is er een pilot voorbereid om de Odensehuis activiteiten
ook lokaal, in dorpskernen, te kunnen aanbieden. Hoewel deze corona periode
beperkingen had om een nieuw initiatief te starten, zijn er voldoende signalen
geweest om actie te ondernemen. Er werd een pilot gestart in samenwerking met
“de Molenberg” in Haamstede. Bij de eerste bijeenkomst medio september was
burgemeester J. van der Hoek aanwezig. Er worden wekelijks interactieve
lezingen over oa. kunst, cultuur, literatuur, etc. gehouden. Verzorgd door
wisselende, verrassende, sprekers, gevolgd door een gezamenlijke lunch en
nazit.
Voor het gebruik van de catering werd een bijdrage gevraagd van de
deelnemers. Tevens werd een deel van de kosten gedragen het Odensehuis. Op
basis van het aantal deelnemers, de ontwikkeling van de kosten en de benodigde
inzet van de coördinator en vrijwilligers, werd besloten het project “on hold” te
zetten. In 2022 wordt “Odensehuis op Locatie” opnieuw geïnitieerd.
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Overige Activiteiten
Mantelzorg
Er vonden diverse mantelzorgbijeenkomsten plaats. Deze worden begeleid door
het SMWO. De groep bestaat uit 5 mantelzorgers.
Into D’mentia
Er kon nog geen workshop worden gepland met Into D’mentia. Een project om in
de maatschappij meer begrip en inlevingsvermogen rondom dementie te creëren
en de kwaliteit van leven voor mensen met dementie te vergroten. Het
evenement, met een VR bril, wordt gepland in 2022 zodra de corona
maatregelen het mogelijk maken.
Wereld Alzheimer dag
Deze dag is afgelast. Volgend jaar wordt het evenement opnieuw gepland. De
gemeente Schouwen-Duiveland heeft voor een extra activiteit in 2022 een
projectsubsidie van € 500 beschikbaar gesteld.
Publiciteit
Vanuit de eilandelijke politiek is er vanuit de CU een belangstellingsbezoek
gebracht aan het Odensehuis.
Er is twee keer een digitale Odensehuis Nieuwsbrief verzonden met informatie
over het wel en wee van het Odensehuis voor een brede doelgroep.
Terugkerende thema’s zijn informatie voor mantelzorgers, uitleg over ons
informatiecentrum, onze activiteiten en onze vrijwilligers. De reacties van lezers
zijn positief. In 2022 beraden we ons nader over nog meer toesnijden van de
inhoud naar de doelgroepen.
Er is vanuit de lokale media veel aandacht voor het werk van het Odensehuis. Er
werden drie paginagrote artikelen in de PZC geplaatst met o.a. over
maaltijdvoorziening, dementievriendelijk Schouwen Duiveland, met treffende
sfeerfoto’s. Ook Radio Schouwen Duiveland heeft acht radio interviews met de
coördinator en de voorzitter uitgezonden, waarbij de rol en waarde van het
Odensehuis nadrukkelijk aan de orde is gekomen. Dat heeft tot veel positieve
reacties van de luisteraars geleid. De Wereldregio besteedde met acht
redactionele stukken, regelmatig aandacht aan het Odensehuis en haar
activiteiten. Publiciteit en vacature meldingen voor vrijwilligers in de Wereldregio,
de PZC, de Vrijetijdskrant Schouwen-Duiveland en Wijkblad Poortaal, werden
prominent geplaatst.
Giften en bijdragen
Van Stichting Nutsfonds Zierikzee, Ladies’ Circle Schouwen- Duiveland en de
Provincie Zeeland zijn giften/bijdragen ontvangen die ten goede komen aan
projecten en activiteiten van de deelnemers.
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3. Buiten het Odensehuis
Samenwerkingsrelaties
Het Odensehuis heeft een intensieve samenwerking met onderstaande
organisaties.
• WMO-consulenten van de gemeente, Buurtzorg Schouwen Duiveland en
Allévo en haar thuiszorgbegeleiders. Het betrof reguliere contacten voor
het signaleren van potentiële deelnemers uit de regio om het Odensehuis
te bezoeken. Tevens om deelnemers die zorg nodig gaan hebben, te
begeleiden naar opvolgende zorgverleners.
• SMWO maatschappelijk werk.
Het onderhouden van contacten voor het begeleiden van de mantelzorgers
en het opleiden en begeleiden van vrijwilligers.
• Zeeuwse Zorgschakels.
Met de casemanagers die bij Zeeuwse Zorgschakels werkzaam zijn bestaat
goed contact en samenwerking.
In co-creatie nam het Odensehuis deel aan project: “Sociale Benadering
Digitaal” (SBD). Het is een ontwikkeling van online, interactieve
dagactiviteiten door middel van een tablet, gericht op de doelgroep. In
december is het project uitgesteld in verband met organisatorische en
technische problemen. Zodra het project herstart sluiten we weer aan. De
gemeente Schouwen- Duiveland heeft hiervoor een projectsubsidie van
€ 3.900 beschikbaar gesteld.
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Campagne Dementievriendelijk Schouwen-Duiveland
Eind 2020 werd de campagne on-hold gezet in verband met de corona
problematiek. Er is toch een voorlichtingsbijeenkomst gegeven aan het publiek
en naar aanleiding hiervan publiceerde de PZC een paginagroot artikel.
Gestructureerde voorlichting en cursussen zijn in 2021 niet mogelijk geweest en
uitgesteld.
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4. Bestuurlijk Jaarverslag 2021
Financiën
Algemeen
Het coronavirus heeft ook in 2021 een zware stempel gedrukt op onze
activiteiten. De eerste vier maanden zijn de deuren gesloten geweest voor de
deelnemers. Na de opening is aan het aantal aanwezige deelnemers een
maximum gesteld, teneinde verspreiding van het virus tegen te gaan door
het handhaven van de 1,5 meter afstand.
Bij de raadsvergadering over de bezuinigingen 2021, heeft de voorzitter
gebruik gemaakt van het spreekrecht om de urgentie van de subsidie
toekenning aan het Odensehuis, toe te lichten. De raad heeft besloten de
subsidie aan het Odensehuis in 2021 ongewijzigd voort te zetten. De
beschrijving van de administratieve organisatie en interne beheersing is
aangepast aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

Baten
Subsidie gemeente Schouwen-Duiveland
De gemeente heeft voor 2021 een budgetsubsidie beschikbaar gesteld van
€ 135.500,= De realisatie 2021 bedraagt € 136.846,= hetgeen €1346,=
meer is dan de beschikbaar gestelde subsidie 2021.
Voornaamste oorzaak is het zonnescherm (overige huisvestingskosten) en
het experiment Odensehuis op locatie in Burgh- Haamstede (kosten
activiteiten deelnemers). Het bedrag van € 1.346 is in mindering gebracht op
de nog te besteden subsidie 2020 van € 8.560.
Bij de gemeente is een verzoek ingediend om de nog te besteden subsidie
2020 (€ 8.560 minus € 1.346) door te mogen schuiven naar 2022. Ook is
gevraagd om de projectsubsidie voor Sociale Benadering Digitaal van € 3.900
door te schuiven naar 2022. Het project krijgt een herstart na een eerste
poging in 2021.
Eigen bijdrage deelnemers activiteiten
Bezoekers betalen een contributie van € 10 per maand voor de activiteiten.
De contributie is door de sluiting gedurende de eerste vier maanden niet in
rekening gebracht. Daarnaast wordt aan de bezoekers een bedrag van € 2,50
per dag in rekening gebracht voor de lunch en consumpties. Voor de
activiteiten op locatie betalen de deelnemers per keer € 12,50.

Lasten
Lonen en salarissen, Sociale lasten en verzekeringen personeel,
Pensioenkosten en Overige personeelskosten
Deze posten hebben betrekking op de dienstverbanden van de coördinator,
de assistent- coördinator en de tijdelijke coördinator. Een CAO verhoging van
2,5% is per 1 december doorgevoerd. De bezetting in 2021 bedraagt 1,23
fte. Als gevolg van het ziekteverlof zijn er extra kosten gemaakt voor een
tijdelijke coördinator en extra uren voor de assistent-coördinator.
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Tegenover de extra kosten staat een ziekengelduitkering.
Vrijwilligerskosten
In het boekjaar is als gevolg van de coronamaatregelen geen verdere
praktische uitwerking gegeven aan het vrijwilligersbeleid. Begin 2022 wordt
door het SMWO een twee daagse training gegeven aan de vrijwilligers.
Kosten activiteiten deelnemers en kosten maaltijden en consumpties
deelnemers (en vrijwilligers)
De sluitingen als gevolg van de coronamaatregelen en de beperkingen aan
het aantal bezoekers na opening hebben zijn weerslag gehad op het aantal
reguliere activiteiten en maaltijden en consumpties. Toch zijn de kosten
hoger dan begroot als gevolg van de activiteiten op locatie en het uitgeven
van een krant tijdens de sluiting.
Huisvestingskosten
Overige huisvestingskosten bestaat uit servicekosten, verzekeringen, kleine
aankopen en herinrichting. In deze post is tevens begrepen een bedrag van
€ 3.800 voor de aanschaf van een zonnescherm.
Bestuurskosten
Waaronder de kosten van verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid en
rechtsbijstand.
Accountantskosten
De financiële en salarisadministratie wordt verzorgd door DRV Accountants &
Adviseurs. De kosten voor een beoordelingsopdracht, een vereiste bij
toekenning van budgetsubsidie, maken deel uit van deze post.
Bijdragen en giften
Het Nutsfonds Zierikzee heeft een bijdrage van € 1.000 beschikbaar gesteld
voor de aanschaf van een zonnescherm om het buitenterras te vergroten.
Van de Ladies Circle is € 600,= ontvangen ten behoeve van onze
deelnemersactiviteiten. De Provincie Zeeland heeft een gift verstrekt van €
1.500, deze zal besteed worden aan activiteiten van de deelnemers.
Een sponsorbijdrage van € 100 is ontvangen voor de bingoprijzen.
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Bestuur
Het bestuur telde het gehele jaar 6 leden en heeft in 2021 vier maal
vergaderd. Tussentijds hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester,
het dagelijks bestuur (DB), diverse malen overleg gehad en vond
werkoverleg met de coördinator plaats. Er is, als gevolg van de ambtelijke
wisselingen, eenmaal overleg geweest met de gemeente.
Er is nog een vacature voor een lid van het bestuur. Binnen een periode van
vier jaar treden alle bestuurders volgens het vastgestelde rooster af. Bij het
Odensehuis zijn twee professionals werkzaam: een coördinator voor 28 uur
per week en een assistent-coördinator voor 12 uur per week. Vanaf 1
oktober is gedurende het ziekteverlof een vervangend coördinator werkzaam.
De stichting voldoet aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
(WBTR).
De stichting is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
mevr. C. E.E. Cankrien, voorzitter,
dhr. W.M. Munter, secretaris,
dhr. D. Janse, penningmeester,
mevr. M. Ketting- van der Goot, lid,
dhr. A.G.M. Pinxteren, lid,
mevr. C. Dekker, lid
vacature
Zierikzee, 21 maart 2022
Stichting Odensehuis Schouwen-Duiveland,
Grevelingenstraat 2,
4301 XX Zierikzee
www.odensehuis-sd.nl
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 maart 2022
mevr. C.E.E. Cankrien, voorzitter

dhr. W.M.Munter, secretaris
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5. Bijlagen
5.1 Jaarrekening 2021 met beoordelingsverklaring van de
onafhankelijke accountant
De jaarrekening 2021 is separaat toegevoegd.
5.2 Deelnemers Tevredenheid Onderzoek (DTO)
In januari 2022 is er een deelnemers tevredenheid onderzoek uitgevoerd. Het
interview is door een vrijwilliger van het Odensehuis in een individueel gesprek
doorgenomen. Het betreft de periode 2021 en onder deelnemers (10) en
mantelzorgers (4) van het Odensehuis en mantelzorgers (3) van het Odensehuis
op locatie.
Er is gebruik gemaakt van de standaard vragenlijst aangevuld met vragen
rondom de corona perikelen en het Odensehuis op locatie. Onderstaand het
verkorte verslag.
1. Deelnemers
De deelnemers zijn tevreden tot zeer tevreden over de bijeenkomsten.
Contacten, gezelligheid, aandacht van andere deelnemers en vrijwilligers worden
als zeer waardevol ervaren. Vaste activiteiten als klaverjassen, domino,
rummikub worden gewaardeerd. Ook degene die niet makkelijk in groepjes
meedoen, voelen zich op hun gemak door de aandacht van vrijwilligers en
coördinatoren. Voldoende groepsgrootte is belangrijk om aandacht en contacten
te delen met meer deelnemers en voor de gezelligheid. Het is een plek waar men
wordt “gekend”. Tijdens de lockdown periode heeft men veel aandacht en
contact ervaren met het Odensehuis door kaartjes, telefoontjes, afhaalmaaltijden
of toevallige bezoekjes van de vrijwilligers en coördinatoren.
Er ontstaat soms ‘kliekvorming” waardoor deelnemers zich buitengesloten
kunnen voelen. Aandacht daarvoor van de dagelijkse leiding.
2. Mantelzorgers
De mantelzorgers zijn zeer tevreden met de activiteiten voor hun partners in het
Odensehuis. Naast de ruimte die het voor hen biedt, is men zeer tevreden met
de onderlinge contacten met de andere mantelzorgers (lotgenoten effect) en de
maandelijks bijeenkomst onder leiding van het SMWO. Men communiceert actief
naar andere deelnemers en mantelzorgers om deel te nemen in het Odenshuis.
Er moet meer aandacht zijn om nieuwe deelnemers aan te trekken. Potentiële
deelnemers ervaren een drempel en hebben hun omgeving, de huisarts en
casemanager nodig om het juiste “zetje” te geven. Het Odensehuis voegt welzijn
toe zowel aan deelnemers als hun mantelzorgers. De opzet van de dagen is in de
afgelopen periode (mede door corona) beperkt tot bekende en voorspelbare
activiteiten. Binnen de Odensehuis filosofie ligt het accent op het “prikkelen” van
de deelnemers om zelf invulling te geven aan dagelijkse activiteiten. “Van minder
consumeren naar meer activeren”. Na de corona periode meer aandacht hiervoor
en ook voor de bezoekjes buiten het Odensehuis.
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3. Odensehuis op locatie
Deelnemers en mantelzorgers zijn zeer tevreden over de activiteiten op locatie;
de wekelijkse bijeenkomsten met een spreker, de contacten en de lunch
voorziening. In korte tijd is er een kleine hechte gemeenschap ontstaan die een
behoefte vervult. Een geslaagde (gouden!) formule waar de deelnemer als een
volwaardig lid wordt bejegend en uitgenodigd wordt actief mee te doen.
Het Odensehuis is per januari 2022 “on hold” gezet in verband met beperkte
inzet mogelijkheden en de kosten structuur. Dat wordt als zeer teleurstellend
ervaren: er valt een waardevolle activiteit voor de deelnemers weg. De
mantelzorgers willen wil graag in gesprek met het bestuur om de activiteiten
weer voort te zetten.
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5.3

Werkplan 2021

Onderwerp:

Prestaties:

Wat is bereikt:

Laagdrempelige informatie-, advies
en ontmoetingsplek zijn voor
mensen met (beginnende)
dementie, mantelzorgers en hun
familie & vrienden

Het Odensehuis is 4 dagen per week
geopend op respectievelijk:
Maandag, dinsdag en donderdag van
10.00 tot 15.00 en woensdag van 10.00
tot 13.00.
In 2021 zal het Odensehuis haar
openingstijden verruimen als daar
voldoende belangstelling voor is.

Het Odensehuis was gesloten tot
3 mei ivm de corona pandemie.
Vervolgens was het 3 dagen per
week geopend: Ma, Di en Do.
Gedurende de sluiting werden
afhaalmaaltijden verzorgd en
intensief contact gehouden met
de deelnemers (tel, bezoek en
interne Odensekrant).

Informatie en advies

Het Odensehuis communiceert actief
via diverse kanalen. Zoals de website,
advertenties, perscontacten en
verstuurt twee keer per jaar (Q2 en Q4)
een nieuwsbrief naar (potentiële)
deelnemers en relevante
partijen/stakeholders.

Er waren veel perspublicaties en
2 nieuwsbrieven gepubliceerd. De
site is actueel gehouden.
Contacten met andere
stakeholders waren beperkt als
gevolg van de corona pandemie.

Er zal aansluiting gezocht worden met
de pilot openstelling dorpshuizen. (Q1)

Vanaf september is een pilot
gestart met “Odensehuis op
locatie”.
De nadruk ligt daarbij op
samenkomen van onze doelgroep
op locatie (Haamstede) rondom
een spreker met een lunch. De
reacties zijn zeer positief. In 2022
wordt "Odensehuis op locatie"
opnieuw geïnitieerd
Naar de dorpshuizen is nog geen
actie geweest ivm de corona
pandemie.

Inwoners van Schouwen- Duiveland
krijgen informatie over beginnende
dementie (1ste fase) en worden
doorverwezen naar relevante
instanties.

Geen actie ivm de corona
pandemie

Doorverwijzers zijn bekend met het
Odensehuis (bijvoorbeeld huisartsen).

De case managers zijn actueel op
de hoogte gehouden. Andere
stakeholders beperkt ivm de
corona pandemie
Doorgeschoven naar 2022 als
gevolg van de corona pandemie

Er zal een mantelzorg event
plaatsvinden met de VR Bril. Dit event
wordt verzorgd door Into ‘d mentia.
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Casemanagers brengen 8 a 10 (nieuwe)
mantelzorgers mee naar het
Odensehuis om dit bij te wonen. (Q2)

Bieden van perspectief en
bevorderen van onafhankelijkheid
en zelfregie van personen met
(beginnende) dementie en
geheugenklachten en mantelzorgers

Vrijwilligersbeleid

Het Odensehuis geeft 2 à 3 x per jaar
presentaties over het Odensehuis en
(beginnende) dementie aan groepen/
partijen zoals zorgaanbieders, WMO
consulenten, ouderenadviseurs et
cetera.
Odensehuis stemt met partijen zoals
Zeeuwse Zorgschakels, SMWO etc., het
huidige aanbod af voor mensen met
(beginnende) dementie en hun
mantelzorgers. Ze maakt afspraken over
samenwerking bij bijvoorbeeld
Alzheimer cafés en gespreksgroepen.
Het Odensehuis is lid van het Landelijk
Platform Odensehuizen en neemt deel
aan landelijk georganiseerde
coördinatoren overleggen, regionale
intervisiebijeenkomsten en aangeboden
bijscholing.
Er vinden individuele gesprekken met
mensen met dementie en met
mantelzorgers plaats.
Maandelijks worden er
gespreksgroepen voor mantelzorgers en
gedachtenkamers georganiseerd voor
mensen met dementie.
Het Odensehuis nodigt per jaar 3
partijen uit die mantelzorgers
informeren over dementie en
gerelateerde vakgebieden: bijvoorbeeld
hoe kunnen mensen langer thuis
zelfstandig thuis blijven wonen met
dementie, hoe richt je je huis goed in en
hoe kun je langer actief blijven.
Er worden 3 organisatievrijwilligers
opgeleid en begeleid zodat zij
zelfstandig het Odensehuis een
dag(deel) kunnen draaien.
Er worden 3 welzijnsvrijwilligers
opgeleid en begeleid zodat zij bezoekers
kunnen ondersteunen afgestemd op
hun wensen en behoeften.
Er worden minimaal 3
bijscholingsbijeenkomsten gehouden
voor alle vrijwilligers.

Geen actie ivm de corona
pandemie

Beperkte actie ivm de corona
pandemie

Er is 2x overleg geweest met het
LPO. Het LPO ontwikkelt een
landelijk bureau voor kennis en
ontwikkeling advies ism het
ministerie van VWS
Beperkt aantal gesprekken ivm
de corona pandemie. De
gesprekken worden zeer
gewaardeerd.
Beperkte aantal gesprekken ivm
de corona pandemie. De
gesprekken worden zeer
gewaardeerd.
Het SMWO heeft contacten
gehad met de doelgroep.
Beperkte aantal gesprekken ivm
de corona pandemie. De
gesprekken worden zeer
gewaardeerd.

Potentiële vrijwilligers zijn
terughouden geweest, beperkte
actie ivm de corona pandemie.
Potentiële vrijwilligers zijn
terughouden geweest, beperkte
actie ivm de corona pandemie.
Cursussen zijn uitgesteld tot 2022
ivm de corona pandemie.
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Dementievriendelijk Schouwen –
Duiveland (inzet 4 uur coördinatie
per week)

Naamsbekendheid

Fondsenwerving

1 x per 6 weken vindt er een overleg
met de organisatievrijwilligers plaats.

Beperkt overleg ivm de corona
pandemie

Het Odensehuis voert actief beleid op
het werven van vrijwilligers.

Het vrijwilligers beleid is
geactualiseerd en opnieuw
vastgesteld.
Geen actie ivm de corona
pandemie. Doorgeschoven naar
2022.

Er zal een campagne opgezet worden
ism ISZO visueel om inwoners actief te
betrekken bij het dementievriendelijk
maken van Schouwen-Duiveland.
De nadruk zal liggen op de mogelijkheid
om een voorlichtingsbijeenkomst bij te
wonen. (Q1 en Q2)
- Een proactieve, prominente rol
bij het bijdrage aan het lokale
netwerk Dementievriendelijk
Schouwen-Duiveland.
- Een proactieve, prominente rol
in het enthousiasmeren van:
burgers en diverse sectoren
zoals banken, toerisme,
ondernemers, verenigingen, en
kerken om de
voorlichtingsbijeenkomst te
volgen.
- Op Wereld Alzheimer dag wordt
er een activiteit georganiseerd
in samenwerking met de
Alzheimer Werkgroep (Q3)
Organiseert 2 maal per jaar (Q2 en Q4)
een open dag voor potentieel nieuwe
bezoekers/vrijwilligers.
Jaarlijks nemen er minimaal 10 nieuwe
bezoekers deel aan activiteiten van het
Odensehuis.

Benadert jaarlijks minimaal 2 fondsen/
partijen om een bijdrage te leveren.

Odensehuis stelt de ruimte beschikbaar
voor andere organisaties die activiteiten
organiseren op het gebied van
dementie of geheugenklachten.

Geen actie ivm de corona
pandemie. Doorgeschoven naar
2022.

Geen actie ivm de corona
pandemie. Doorgeschoven naar
2022.
Geen open dagen ivm de corona
pandemie. Doorgeschoven naar
2022
Beperkte mutaties. Potentiële
deelnemers waren terughoudend
ivm de coronapandemie.
9 deelnemers keerden als gevolg
van hun gezondheid- en/of
vervoersituatie niet terug. Er
werden 8 nieuwe verwelkomd.
Van 2 fondsen (Nutsfonds
Zierikzee en Ladys Circle) is een
bijdrage ontvangen voor het
zonnescherm en voor de
activiteiten van de deelnemers.
Daarnaast is er een gift
ontvangen
Het SMWO heeft enkele keren
gebruikt gemaakt van de ruimte.
Beperkt mogelijk voor anderen
ivm de corona pandemie.
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Organisatie en afspraken

Terugkoppelen dementievriendelijk
Schouwen- Duiveland
Het Odensehuis neemt 3 keer per jaar
het initiatief om de gemeente bij te
praten over de stand van zaken van de
activiteiten op het gebied van
Dementievriendelijk SchouwenDuiveland. Voor de eerste afspraak in
Q1 stelt het Odensehuis een
jaarplanning op met daarin de geplande
activiteiten in het kader van
dementievriendelijk SchouwenDuiveland.
Evaluatie rapportage
Jaarlijks vindt in september de evaluatie
plaats. Het evaluatierapport wordt dan
gedeeld met de gemeente.
Het rapport met daarin ‘wat is er
bereikt’ wordt in een gesprek
mondeling toegelicht. Dit gesprek biedt
ook input voor de subsidieaanvraag van
het jaar daarop. De gemeente neemt
het initiatief voor het plannen van dit
evaluatie gesprek.

Er is 2x overleg geweest via
MSTeams met de betrokken
gemeente ambtenaren.
Het jaarplan is besproken mbt de
mogelijkheden tegen de
achtergrond van de tgv de corona
pandemie

In deze evaluatie wordt op alle
genoemde prestaties in dit document
geëvalueerd. Daarnaast worden ook de
resultaten gedeeld van het
tevredenheidsonderzoek, een overzicht
van het aantal bezoekers per maand en
per kern opgeleverd en een overzicht
van de activiteiten die in samenspraak
met de doelgroep zijn georganiseerd.
Dit maakt deel uit van het
evaluatierapport.
Subsidieaanvraag & verantwoording:
Voor 1 oktober wordt een
subsidieaanvraag voor de
budgetsubsidie van dat jaar daarop via
het zaaksysteem ingediend. De
voorgaande subsidie wordt uiterlijk 1
mei verantwoord via het zaaksysteem.

Voor deze informatie verwijzen
we naar het jaarverslag 2021.

Het evaluatie gesprek obv het
rapport 1e helft 2021 heeft
plaatsgevonden.
De subsidie aanvraag is
besproken.

De subsidie aanvraag is ingediend
en verantwoord volgens de
geldende regelementen en
binnen het aangegeven
tijdsbestek.

18

