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1. Inleiding 
 
 
Het Odensehuis Zutphen vierde in 2020 haar eerste lustrum. In november hebben we op bescheiden  
wijze onze verjaardag gevierd. We hadden het graag groots gevierd maar dit zat er niet in helaas. We 
hebben onze plannen in de ijskast gezet totdat het weer mag.  
 
Het jaar 2020 was voor het Odensehuis een turbulent jaar. Allereerst door de uitbraak van de corona 
pandemie waardoor we in maart genoodzaakt werden onze deuren te sluiten. We zijn uiteindelijk ruim 
6 weken helemaal dicht geweest. Begin mei zijn we voorzichtig weer open gegaan. We houden ons aan 
alle maatregelen en proberen ervoor zorg te dragen dat onze deelnemers ook afstand bewaren tot 
elkaar. Door de corona maatregelen hebben  we wel concessies moeten doen aan onze werkwijze. 
Geen vrije inloop, maar alleen op afspraak open en in kleine vaste groepen. Ook hebben we onze 
openingstijden moeten beperken en bieden we geen lunch meer aan. Ondanks dit alles  was iedereen 
heel blij dat we weer open konden. Wanneer we weer terug kunnen naar onze normale werkwijze is op 
dit moment nog onduidelijk.  
 
De tweede ontwikkeling die 2020 kenmerkt was het feit dat we de Mariaschool moesten verlaten. Per 1 
oktober werd ons huurcontract opgezegd en dus moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. Gelukkig 
hebben we een mooie nieuwe plek kunnen vinden aan de Martinetsingel 60 onderin het 
appartementencomplex ‘De Martinet’. Dit is wederom een locatie in het centrum van Zutphen. Op 21 
september hebben we onze deuren hier geopend en ondertussen zijn we al helemaal gewend en is het 
weer ouderwets ‘Odense gezellig’ geworden.  
 

2. Het Odensehuis 
 
Laagdrempelige ontmoetingsplek 
 
Het Odensehuis Zutphen is een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenverlies of lichte 
dementie, hun naasten/mantelzorgers en ouderen in het algemeen. Odensehuizen creëren een plek 
waar ze vinden wat ze zelf nodig hebben voor hun welbevinden: anderen ontmoeten en samen 
activiteiten ondernemen. Gericht op wat er nog wél is en wat men nog wél kan. 
 
De activiteiten komen voort uit de interactie tussen 
onze deelnemers. Daaruit ontstaan onder meer 
creatieve activiteiten (muziek, zingen, tekenen, 
schilderen), boodschappen doen, geheugentraining, 
de maaltijd voorbereiden, spelletjes doen, een 
wandeling door de stad. En altijd is er het gesprek; 
over gewone of niet alledaagse dingen. Met de hulp 
van toegewijde en ervaren vrijwilligers maken we het 
Odensehuis mogelijk.  
 
De mensen die bij het Odensehuis Zutphen betrokken 
zijn, noemen we onze ‘deelnemers’. Dat omvat de 
mensen die ons bezoeken, het team van vrijwilligers, 
de coördinatoren en het bestuur. Met het woord 
‘deelnemers’ brengen we tot uitdrukking dat iedereen deel uitmaakt van het geheel. Naar eigen kunnen 
draagt men bij aan het geheel en naar eigen vermogen neemt men verantwoordelijkheid. Zo geven we 
vorm aan gelijkwaardigheid, waarbij onze medewerkers zich instellen op de mensen met dementie om 
zo op dezelfde golflengte te bewegen. 
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Visie 
 
De Odensehuizen staan symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. Zij werken allen vanuit 
dezelfde gedachte: Mensen met geheugenverlies of beginnende dementie hebben nog veel 
vaardigheden en kwaliteiten. Dat willen we tot hun recht laten komen. De mens en z’n leven staan 
centraal, niet de ziekte en de zorg. Leidend in onze werkwijze is de vraag hoe mensen met dementie 
en hun naasten toch van het leven kunnen blijven genieten, regie houden over hun eigen leven en een 
rol blijven spelen in de samenleving. De samenwerkende Odensehuizen hebben hun filosofie en 
kernwaarden vastgelegd in een document.  
 
In de visie van het Odensehuis Zutphen staat zingeving centraal. Onder zingeving verstaan we dat 
mensen leven vanuit datgene wat écht belangrijk voor hen is. We vinden dat zingeving een cruciale 
factor is omdat het de gezonde krachten in mensen aanspreekt. Zingeving geven we vorm in het 
gesprek met elkaar en vooral ook door samen dingen te doen. 
 
Door het werken aan zingeving dragen we bij aan het vermogen van onze deelnemers om grip te houden 
op hun leven. Zo bevorderen we dat ze langer zelfstandig kunnen leven en versterken we de 
thuissituatie. Dat draagt bij aan de kwaliteit van hun leven. 

3. Verhuizing naar de Martinetsingel 
 
Zoals in de inleiding als aangegeven zijn we in september 2020 verhuisd naar onze de nieuwe locatie 
aan de Martinetsingel 60. Op deze locatie hebben we een ruime huiskamer met keuken, een kantoor 
en een opslagruimte tot onze beschikking. We huren de ruimte van de Woningbouwvereniging Ieder1. 
 

 
De locatie is veel kleiner dan de Mariaschool 
waar we eerst zaten. We hebben geen  
aparte huiskamer en activiteitenlokaal meer. 
Alle activiteiten vinden nu plaats in dezelfde 
ruimte. Dit samen met de 1,5 meter regel, die 

in verband met corona nog steeds geldt,  betekent dat we 
minder mensen kunnen toelaten dan voorheen. We werken 
nu op afspraak en zetten alle stoelen en tafels op 1,5 meter 
neer. Daarnaast is het zo dat we deze ruimtes in het 
afgelopen jaar ook niet aan derden hebben verhuurd als we 
ze niet zelf gebruiken. Dit is ook ingegeven door de 
coronamaatregelen, we willen graag zelf grip houden. Dit 
alles betekende dat we op de nieuwe locatie ook geen 
behoefte meer hadden aan een beheerder en dat we met de 
verhuizing ook afscheid hebben genomen van hem.  
 
De meeste huurders die we hadden in de Mariaschool zijn geraakt door corona en moesten hun 
activiteiten stopzetten. Daar waar er wel weer activiteiten konden plaatsvinden hebben ze elders in 
Zutphen onderdak kunnen vinden, onder andere bij onze oude buren in het Sint Elisabeth.  
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Het verhuizen betekende wel dat we weer extra kosten hebben moeten maken. Veel van onze oude 
spullen hebben we kunnen meenemen en de verhuizing is verzorgd door ‘Buurtservice Zutphen’. Ons 
bestuur is druk aan het klussen geweest en uiteindelijk is het weer een gezellige ruimte geworden. 
 
Door corona hebben we nog weinig kunnen netwerken in onze nieuwe buurt. Wel hebben we 
kennisgemaakt met de VVE van het appartementencomplex ‘de Martinet’. De reacties op onze komst 
in het gebouw zijn positief en  de eerste bewoners zijn ook al bij ons op bezoek geweest. We hebben 
geflyerd in de hele buurt en hopen in 2021 ook daadwerkelijk onze deuren open te kunnen zetten voor 
iedereen in de buurt.  
 

4. Activiteiten 
 
In deze paragraaf staat het overzicht van de activiteiten die in 2020 plaatsvonden. Door corona hebben 
we veel minder kunnen doen dan andere jaren. Géén activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag, geen 
gezellige Sinterklaasviering met alle deelnemers en vrijwilligers en ook geen grote afsluiting van het jaar 
met ons traditionele kerstdiner. Het Memorabel Museum kon geen doorgang vinden omdat het museum 
was gesloten en er geen groepen werden toegelaten. De bezoeken van de bewoners van Sensire regio 
Zutphen-Lochem aan onze activiteiten zijn gestopt. Het spreekuur van de casemanagers dementie heeft 
ook een tijd stil gelegen maar is in december 2020 weer opgestart. In de tussenliggende periode was 
er wel een telefonisch spreekuur. Gelukkig hebben we een aantal dingen nog wel kunnen doen en zijn 
we behalve in de eerste ‘lockdown’ steeds open gebleven. Eén van onze vrijwilligers heeft i corona 
gekregen maar daar is hij weer goed van hersteld. Het verdere jaar zijn we coronavrij gebleven.   
 
Inloop 
 
De inloopuren zijn de basis van het Odensehuis. Je komt en gaat wanneer je wilt; een indicatie is niet 
nodig. Voor iedereen toegankelijk, of je nou dementie hebt, of denkt dat je het hebt, of gewoon 
gezelschap zoekt. Partners, familie en vrienden zijn van harte welkom.  

 
In januari en februari konden we dit nog aanbieden zoals we gewend waren met een vrije inloop. In 
maart werden we door corona gedwongen te sluiten. We zijn 6 weken dicht geweest. In deze periode 
hebben we contact gehouden door middel van kaartjes en via de telefoon. Een vrijwilliger maakte elke 
week een kaartje en dit werd verstuurd naar al onze bezoekers. Verder hebben we vrijwilligers 
gekoppeld aan één of twee bezoekers waar ze regelmatig telefonisch contact mee hielden. Tenslotte 
hebben de coördinatoren ook telefonisch contact gehouden met de vrijwilligers en de deelnemers.  
 
Bij aanvang van 2020 was er inloop op vier 
dagdelen; maandagmiddag, dinsdagochtend 
(inclusief lunch) en donderdagochtend en middag 
(inclusief lunch). Daarnaast waren er op de 

woensdagochtend projectactiviteiten, de ene week muziek en de 
andere week schilderen. Zoals beschreven zijn we in de eerste 
‘lockdown’ vanaf 16 maart helemaal dicht geweest. Begin mei 
mochten we op grond van de ‘richtlijn dagbesteding en corona’ in 
aangepaste vorm weer open. We hebben onze openingstijden en 
activiteiten aangepast aan de coronamaatregelen. We zijn nu op 
maandagmiddag en dinsdagochtend geopend voor ‘inloop op 
afspraak’. Vaste tijden en een vaste groep mensen en voorlopig 
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geen lunch. De inloopmomenten zijn veel minder spontaan en meer geregisseerd door de vrijwilligers 
en coördinatoren dan voorheen, ook om ervoor te zorgen dat de 1,5 meter steeds gehandhaafd kan 
worden.  Het vroeg om een aanpassing van ons allemaal maar per saldo is iedereen is blij dat we open 
kunnen zijn en dat het ook de rest van 2020 gelukt is om open te blijven.   
 

Omdat het in coronatijd extra belangrijk is om activiteiten aan te 
bieden en vrije inloop lastig is hebben we gekozen voor meer 
activiteiten. Op de woensdagochtend is er nu de ene week muziek 
met Gideon Biegstraaten en de andere week muziek beleven door 
beweging met Ineke van Wijngaarden. Op donderdag is er nu elke 
week schilderen met Tineke van den Berg. We bieden dit elke week 
aan omdat we de groep hebben gesplitst (vanwege de 
coronamaatregelen was deze te groot) en zo kon iedereen toch 
terecht. Gemiddeld komen 4 á 5 deelnemers bij de inloop en bij de 
activiteiten. Dat brengt het aantal bezoekers in corona tijd op 
ongeveer 20 per week. We zijn naast 6 weken ‘lockdown’ ook rond 
de kerst één week dicht geweest verder zijn we het hele jaar, dus 
45 weken, open geweest.  
 
 
 
 
 

Activiteiten 
 
In februari 2020 hebben we deelgenomen aan 
het project ‘Gluren bij de Buren’.  
 
Op zondagmiddag 9 februari gaf theatergroep 
genaamd ‘Heden Gesloten’ uit Zutphen drie 
keer de voorstelling ‘IJsselproeven’ in onze 
huiskamer. De voorstelling zat drie keer bomvol 
ruim 100 mensen bezochten ons op deze dag. 
Er kwamen veel mensen uit de buurt op af. De 
vrijwilligers hadden hun handen vol met het 
schenken van koffie en limonade. Het was een 
vrolijke middag en achteraf de laatste activiteit 
van deze omvang voordat corona het leven ging 
bepalen.   
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Zomerzotheid 
 
Met steun van het Oranje fonds konden we ook in 2020 in juli en augustus weer een zomerprogramma 
aanbieden. Hierdoor konden we allerlei extra activiteiten organiseren in juli en augustus.  
 

 
Onder de titel ‘Zomerzotheid, kleur je zomer’ werden maar liefst 20 
activiteiten aangeboden in deze periode. Er waren workshops 
glasfusing,  workshops bloemschikken,  schilderen aan de hand van 
de natuur, muziek maken met Gideon en bewegen op de stoel met 
muziek door Ineke. Er was een lezing over kunstgeschiedenis aan 
de hand van een aantal schilderijen. Verder werd ook twee keer een 
digitale stadswandeling door Zutphen gemaakt aan de hand van 
beelden van het historische Zutphen door leden van het Gilde. Een 
heel gevarieerd programma. 
 
Alle activiteiten waren volgeboekt het was heel fijn dat er na een 
periode van sluiting weer samen leuke dingen konden worden 
gedaan. In het totaal hebben ongeveer 100 mensen deelgenomen 
aan deze activiteiten waarvan 25 unieke bezoekers.  
 
 
 

Activiteiten voor mantelzorgers 
 
De contactgroep voor mantelzorgers van Willemien Hak is het hele jaar eens per maand bij elkaar 
geweest. De mantelzorgers hebben veel steun aan elkaar het was dit jaar door de’ lockdown’ extra 
zwaar voor hen. Er nemen op dit moment 6 mantelzorgers 
deel aan deze groep. Naast de reguliere maandelijkse 
bijeenkomsten werden er op verzoek in het najaar ook 
enkele creatieve bijeenkomsten voor hen georganiseerd. 
Zo hebben zij allen een collage gemaakt.  De contactgroep 
is nu vol en het is de ambitie om in 2021 een tweede groep 
te starten.  
 
 
In 2020 is de samenwerking gezocht met het centrum 
voor levensvragen in Twente en de Achterhoek ‘Willem’. 
Geestelijk verzorger Henri Knol heeft in het najaar een 
cursus omgaan met dementie voor mantelzorgers 
verzorgd van 5  bijeenkomsten in het Odensehuis. De bijeenkomsten waren georganiseerd rondom 
een thema: 
 
Wat bezielt u?  Waarom bent u mantelzorger en zorgt u voor uw naaste? 
Geven en ontvangen Balans in de mantelzorg en grenzen stellen  
Verlies   Omgaan met de achteruitgang van uw naaste en het levenseinde 
Krachtbronnen  Waar haalt u de kracht voor de mantelzorg vandaan? 
 
De bijeenkomsten werden bezocht door 5 mantelzorgers. Het plan is om in 2021 de samenwerking voort 
te zetten en ook een gespreksgroep voor mensen met beginnende dementie te starten.  
 
 
In Zutphen wordt door Perspectief, de Welzijnsstichting, in november rondom de Dag van de mantelzorg 
een hele week georganiseerd waaraan veel zorgorganisaties deelnemen. In 2020 deed het Odensehuis 
ook weer mee met deze week. Dit jaar werd de communicatie gedaan door de gemeente. Dit verliep 
niet helemaal vlekkeloos en bovendien speelde corona ons hier ook parten. Veel mensen dachten dat 
er geen activiteiten waren of durfden niet te komen. Hierdoor zijn de geplande activiteiten niet 
doorgegaan.  
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Verjaardag Odensehuis  
 

In november bestond het Odensehuis 5 jaar. Het fijn 
dat we de projectfase nu definitief achter ons hebben 
gelaten en dat het Odensehuis een vaste plek heeft 
gekregen in de dementiezorg in Zutphen.  We hebben 
onze verjaardag gevierd met de deelnemers in de 
inloop. We hadden plannen om met alle deelnemers, 
vrijwilligers en bestuur een feestje te vieren maar 
helaas was dit door de coronamaatregelen niet 
mogelijk. Zodra het mogelijk is willen we dit feestje 
alsnog gaan vieren.   
 
 
 

Levensboeken 
Een activiteit die wel door kon gaan in corona tijd was het schrijven van een levensboek. Vrijwilligers 
zijn met 2 deelnemers aan het werk om hun levensverhaal op papier te zetten. Een hele mooie in 
intensieve bezigheid. Eerder was al een levensboek gemaakt in schilderijen door onze kunstdocente 
van een deelnemer.  
 
Overig  
In 2020 heeft een stagiaire Bos en Natuurbeheer van de Hogeschool van Hall Larenstein een onderzoek 
gedaan bij ons naar de natuurbeleving van ouderen en de invloed van corona hierop. Daarnaast waren 
er ook twee stagiaires Media van het Rijn IJssel die ons hebben geholpen met onze website en facebook 
pagina.  

5. Team  
 
Het Odensehuis is in essentie een vrijwilligersorganisatie. Het team bestaat uit een groep vrijwilligers, 
een aantal professionele krachten en het bestuur. In 2020 is een groot aantal wijzigingen geweest in 
het team. 
 
Vrijwilligers 
Het Odensehuis staat of valt met een team van goede, bekwame vrijwilligers. Belangrijk is dat zij zich 
kunnen openstellen voor de behoeften/wensen van onze bezoekers en een band met hen weten te 
ontwikkelen. Door corona en onze verhuizing hebben we afscheid genomen van 5 vrijwilligers. Er was 
niet langer meer behoefte aan beheervrijwilligers na de verhuizing en enkele vrijwilligers die zelf in de 
kwetsbare leeftijd zitten hebben ervoor gekozen om afscheid te nemen. Gelukkig melden zich ook weer 
nieuwe mensen waardoor het team nu bestaat uit de volgende vrijwilligers: Emilie van Ast, Henk Bos, 
Alexandra Heijster, Marit Koopman, Jan Lebesque, Hanny Timmers, Anna Vogelaar en Simmy 
Witteveen. 
 
Coördinator 
Begin 2020 is Rosalie Derksen begonnen met haar stage als coördinator. Rosalie was al vrijwilliger bij 
het Odensehuis en ging starten met een Associate Degree aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Heel 
2020 heeft ze 20 uur per week stage gelopen in het Odensehuis. Hierdoor bestond het team 
coördinatoren in 2020 uit 3 mensen. Willemien Hak, Rosalie Derksen en Hilde Scholtens. Na de 
verhuizing naar de Martinetsingel hebben we afscheid genomen van onze beheerder omdat we niet 
langer verhuren aan derden op de nieuwe locatie.  
 
 
Bestuur 
Het bestuur van het Odensehuis bestond in 2020 uit de volgende mensen.   
Voorzitter:   Hans Derksen 
Penningmeester: Louis Oosterbaan  
Secretaris:   Janny Herrebrugh 
Algemeen lid:   Wendelien Visser  
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Op 1 oktober 2020 heeft Louis Oosterbaan afscheid genomen van het bestuur waardoor nu de functie 
van penningmeester vacant is. Het bestuur vergadert eens per maand. Per 1 oktober is Jan te Lindert 
de boekhouder van het Odensehuis op vrijwillige basis.  
 
In 2020 is het vrijwilligersbeleid van het Odensehuis beschreven en geïmplementeerd. Dit betekent 
onder andere dat alle vrijwilligers in het bezit zijn van een VOG en een overeenkomst met ons hebben 
ondertekend. Daarnaast is er een onafhankelijk vertrouwenscontactpersoon aangetrokken en 
beschikbaar voor iedereen in het team.  
 

6. Relaties en netwerk 
 
Het Odensehuis Zutphen heeft werkrelaties met diverse organisaties in Zutphen, waaronder: 
 

- Platform Dementievriendelijk Zutphen  
- Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o. 
- Alzheimer Nederland werkgroep Zutphen 
- De Bovenkamer 
- Welzijnsorganisatie Perspectief 
- Zorgorganisatie Sensire regio Zutphen-Lochem; 
- De casemanagers dementie; 
- De stedelijke musea Zutphen;  
- Buurtservice; 
- De Zutphense Hand. 
- Centrum voor Levensvragen Achterhoek en Twente ‘Willlem’. 

 
 

 
Naast deze lokale samenwerkingsverbanden is het Odensehuis Zutphen aangesloten bij het Landelijk 
Platform Odensehuizen (LPO). Daarin werken de Odensehuizen samen onder andere op het gebied 
van belangenbehartiging, uitwisseling van kennis en ervaring en het uitdragen van de filosofie en 
werkwijze.  
 

7. Promotie en public relations 
 
Het Odensehuis presenteert zich via diverse media aan de Zutphense samenleving en omgeving. In 
2020 waren er enkele interviews in de huis-aan-huis bladen. Daarnaast worden de meeste activiteiten 
via persberichten en flyers bekend gemaakt.  
Elk kwartaal verschijnt een nieuwsbrief die wordt verstuurd naar ruim 1500 adressen in Zutphen en 
omgeving.  
Op sociale media gebied zijn er de website (www.odenshuiszutphen.nl) en de facebookpagina. De 
website geeft vooral informatie en achtergronden over het Odensehuis, nieuws en de agenda. De 
facebookpagina is ook in september 2016 in de lucht gegaan. Hierop veel actuele zaken, foto’s en 
sfeerbeelden over de dagelijkse activiteiten in het Odensehuis.  
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8. Financiering 
Het Odensehuis Zutphen wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van diverse fondsen. Met hun 
bijdragen worden in de eerste jaren de exploitatiekosten en de kosten van herinrichting betaald. Dankzij 
deze tijdelijke steun kan het Odensehuis zich ontwikkelen naar een levensvatbare organisatie.  
 
De gemeente Zutphen is de 
voornaamste financier van het 
Odensehuis.  Het Odensehuis is een 
zogenaamde voorliggende 
voorziening in het kader van de WMO. 
 
Projectactiviteiten worden altijd 
gefinancierd door speciaal daarvoor 
bestemde bijdragen van lokale of 
landelijke fondsen.  
  
Andere inkomsten komen uit de 
bijdragen van deelnemers en van 
bezoekers aan projectactiviteiten.  
 
Tot slot ontvangen we donaties en 
schenkingen van mensen die het Odensehuis een warm hart toedragen. Deze zijn zeer welkom en ook 
noodzakelijk voor een financieel gezonde exploitatie.  
 
Verlies & winstrekening 2020 

Huisvesting 30.436 
Organisatie 4.412 
Activiteiten 51.704 
Publiciteit 1.081 
 Totaal Kosten 87.632 
    

Deelnemersbijdragen activiteiten  1.128 
Verhuur 4.822 
WMO bijdragen 59.675 
Sponsoring en donaties 2.960 
Baten en lasten a.p. 3.301 
 Totaal opbrengsten 71.885 
    
 Resultaat  -15.747 

 
 


