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Voorwoord 
 

Mensen met dementie en hun naasten hebben grote behoefte aan ondersteuning bij het omgaan 

met de praktische, emotionele en sociale gevolgen van dementie. Daarbij ligt de nadruk op zo lang 

mogelijk thuis blijven wonen, met hulp en ondersteuning, vanuit de eigen sociale omgeving. 

Een faciliteit als het Odensehuis Culemborg kan daarbij van belang zijn.  

 

Renée Lankwarden heeft het initiatief genomen om samen met een groep betrokken burgers uit 

Culemborg draagvlak te zoeken voor een Odensehuis in Culemborg. 

Voor de opleiding Toegepaste Gerontologie van Hogeschool Windesheim heeft Renée, samen met 

mede-student Lian Post de opdracht gekregen een ondernemingsplan te maken voor een nieuwe 

onderneming die een oplossing biedt voor een verouderingsvraagstuk. Het is het plan geworden voor 

het Odensehuis Culemborg, waarmee de werkgroep ondersteund kan worden bij het realiseren van 

hun plannen. 

 

De ideeën van de werkgroep vormen het uitgangspunt voor dit ondernemingsplan. Het 

ondernemingsplan heeft in juni 2016 een uitstekende beoordeling gekregen, en de studenten zijn de 

werkgroep veel dank verschuldigd voor hun inzet en bijdragen. Ook docente Mieke Veerman danken 

wij voor haar enthousiasme, inspiratie en adviezen. 

 

Wij hopen dat dit ondernemingsplan de start is voor de verwezenlijking van de droom van Renée, 

Gerda, Olga, Jan, Bettie, en Basjan om op niet al te lange termijn een Odensehuis te openen in 

Culemborg. Zodat Culemborgers met dementie én hun naasten vanaf het begin af aan een plek 

hebben om de uitdaging een leven met toenemende beperkingen aan te gaan en te genieten van wat 

nog wél kan. 

 

 

 

 

Juni 2016, 

Lian Post en Renée Lankwarden. 

  



- 3 - 
 

Inhoud 
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2 

Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 

De werkgroep .......................................................................................................................................... 5 

De doelgroep ........................................................................................................................................... 8 

Het idee: missie, visie en doelstellingen ................................................................................................. 9 

Vooraf: onderzoek, marktverkenning, SWOT-analyse .......................................................................... 13 

Onderzoek: waar is behoefte aan? ................................................................................................... 13 

De marktverkenning .......................................................................................................................... 14 

Demografische cijfers. ................................................................................................................... 14 

Financiering van de zorg ................................................................................................................ 15 

Financiering van het Odensehuis .................................................................................................. 16 

Overheidscampagne: De dementie-vriendelijke samenleving...................................................... 17 

Het aanbod in Culemborg ............................................................................................................. 18 

De SWOT-analyse: kansen en bedreigingen in beeld .................................................................... 19 

Marketingplan ....................................................................................................................................... 20 

Wat is het Odensehuis? ..................................................................................................................... 20 

Wat kost het? .................................................................................................................................... 21 

De locatie ........................................................................................................................................... 21 

Marketing en communicatie: onmisbaar. ......................................................................................... 22 

Samen-werken................................................................................................................................... 26 

Financieel plan ....................................................................................................................................... 27 

Investeringsbegroting / aanloopkosten ............................................................................................ 28 

Exploitatiebegroting .......................................................................................................................... 29 

Algemene en juridische zaken ........................................................................................................... 31 

Bibliografie ............................................................................................................................................ 33 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 36 

 

  



- 4 - 
 

Samenvatting 
 

Het aantal inwoners van Culemborg dat met de gevolgen van dementie geconfronteerd wordt, 

verdubbelt de komende 10 jaar. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen. Ruim 70% woont thuis 

en wordt begeleid en verzorgd door professionals, maar vooral door de naasten. Deze zijn zwaar 

belast. Ruim driekwart van hen (2015: ongeveer 266 mantelzorgers) vindt passende activiteiten van 

het grootste belang, maar er zijn slechts ongeveer 75 plaatsen voor dagopvang / dagbehandeling / 

dagverzorging. De potentiële doelgroep is in Culemborg groot genoeg om voldoende draagvlak te 

creëren voor de oprichting van een Odensehuis Culemborg. 

Dementie kost de samenleving ruim € 19.000,- per persoon met dementie per jaar aan zorgkosten. 

Voorkomen of uitstellen van opname in een instelling verlaagt deze zorgkosten. Goede 

ondersteuning in de buurt kan daaraan bijdragen. 

Er wordt tegenwoordig meer aandacht besteed aan het ondersteunen van mensen met dementie en 

hun naasten bij het omgaan met de praktische, emotionele en sociale gevolgen van dementie. 

Daarbij ligt de nadruk op zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, met hulp en ondersteuning 

vanuit de eigen sociale omgeving. Hierbij is ook de overheid aangehaakt met de campagne “samen 

dementievriendelijk”, waarbij ook de samenwerking met de buurt wordt gezocht. Mensen met 

dementie en hun naasten kunnen ook hulp uit de buurt krijgen bij dagelijkse problemen. Hiervoor 

zijn ook extra gelden beschikbaar gesteld en hebben fondsen zich bereid getoond om bij te dragen. 

Ook de gemeenten zien meer ruimte om burgerinitiatieven als deze te stimuleren nu financiering 

middels de WMO een lokale verantwoordelijkheid is.  

Het concept Odensehuis, dat als vrijwilligers- en deelnemersorganisatie past binnen het beleid 

‘Langer Thuis’, komt tegelijk tegemoet aan de wens van ouderen zelf om zolang mogelijk zelf de regie 

over het eigen leven te houden. Het biedt een aanvulling op het bestaande aanbod omdat het zich 

richt op mensen met beginnende dementie én op mensen die in hun omgeving te maken hebben 

met dementie.  

Er zijn al ongeveer 10 Odensehuizen actief in Nederland. Van hun ervaringen kan worden geleerd, 

maar als burgerinitiatief wil het Odensehuis Culemborg een eigen gezicht bepalen en heeft daarom 

een eigen ondernemingsplan opgesteld en een eigen visiedocument ontwikkeld. Want een 

Odensehuis is van de betrokken mensen zelf. 
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De werkgroep 

 
De werkgroep Odensehuis Culemborg bestaat uit: Basjan Dane, Bettie ten Cate, Gerda Goed, Jan 

Goed, Olga Ellerman en Renée Lankwarden, allen inwoners van Culemborg. Deze werkgroep is 

ontstaan als burgerinitiatief van betrokken mensen die een inloopcentrum willen ontwikkelen voor 

ondersteuning aan mensen met beginnende dementie en hun omgeving. 

Renée Lankwarden is initiatiefnemer en 

heeft de ambitie om, als het 

Odensehuis Culemborg gerealiseerd 

wordt, als coördinator in dienst te 

treden van de op te richten Stichting. 

 

 

 
Een deel van de werkgroep aan het 

werk.  
V.l.n.r. Gerda Goed, Olga Ellerman, 

Bettie ten Cate en Jan Goed. 
 

Olga Ellerman (54 jaar) 

 

Coördinator van stichting Dienstwerk Rivierenland. Deze stichting brengt 

vraag en aanbod bij elkaar op het gebied van diensten voor particulieren. 

Bijzonder is, dat deze diensten worden aangeboden voor elke beurs, als 

vrijwillige hulp, als bijbaantjes tot zzp-ers en professionals. Dienstwerk 

ontwikkelt tevens diensten voor kwetsbare groepen als ouderen en 

mantelzorgers. Vanuit deze interesse stimuleert Olga initiatieven als het 

Odensehuis van harte. 

 

 

Bettie ten Cate (67 jaar) 

 

Sinds ruim 2 jaar gepensioneerd maatschappelijk werker in Culemborg: 

‘De laatste 5 jaar ben ik vanuit mijn werk actief betrokken geweest bij de 

opzet van het Culemborgse Alzheimer Café en de gespreksleiding daarin. 

Ik ben via mijn privéleven in aanraking gekomen met dementie; zowel de 

rampzalige, verwoestende kant als de fascinerende kant voor wat betreft 

onze hersenen. Wat gebeurt daar, wat doet dat met iemand, hoe verhoud ik 

mij daar respectvol toe, wat betekent het voor de mensen eromheen?  

Toen Renée Lankwarden mijn belangstelling polste voor de opzet van een 

Odensehuis in Culemborg, ben ik daar meteen enthousiast voor geworden.’ 
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Gerda Goed (68 jaar)  

 

‘Tijdens mijn werk als wijkverpleegkundige en later als umtinker (een 

experimentele functie om hulpverlening bij elkaar te brengen) had ik contact 

met Renée. Na mijn pensionering 3 jaar geleden kwam ik Renée weer tegen na 

het sporten. Zij vertelde mij over haar studie Toegepaste Gerontologie. Van het 

een kwam het ander. Zij vroeg oudere maatjes als gesprekspartner voor haar 

studie. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Het bood mij de mogelijkheid mijn 

kennis in te zetten en aan te scherpen. Daarnaast geeft het mij - als jongere 

oudere - de mogelijkheid om veel bewuster naar mijn eigen toekomst te kijken. 

Met dementie en ouder worden heb ik tijdens mijn werk veel te maken gehad, ook door mijn 

betrokkenheid als vrijwilliger bij het Alzheimer Café. 

In de gesprekken met Renée en Bettie ten Cate kwam ook het idee naar voren om in Culemborg een 

Odensehuis op te zetten. Inmiddels is er een werkgroep gevormd, daarvan maak ik deel uit.’ 

 

Jan Goed (67 jaar) 

 

 ‘Ik ben door Renée betrokken bij de voorbereiding van een Odensehuis in 

Culemborg. 

Ik werk daar graag aan mee omdat de filosofie die aan het Odensehuis ten 

grondslag ligt mij erg aanspreekt. Uitgaan van wat mensen kunnen 

(kwaliteiten) i.p.v. gebreken (zorg) is volgens mij een goede en noodzakelijke 

aanvulling op het huidige zorgaanbod en speelt in op de tijdgeest van nu. 

Mijn echtgenote Gerda Goed was al betrokken als maatje in het studieproces 

van Renée. Het onderwerp dementie ligt – in het verlengde van de studie van 

Renée en het vrijwilligerswerk van Gerda voor het Alzheimer Café - regelmatig op onze keukentafel.  

Ik ben sinds kort met pensioen. Daarvoor ben ik ca. 35 jaar in allerlei functies bezig geweest met 

stadsontwikkeling en stadsbeheer. Grotendeels als manager (dir./hfd. Stadsontwikkeling in 

Culemborg, Enschede, Schiedam en Amersfoort). Daarnaast als project- en procesleider in de 

stedelijke vernieuwing in o.m. Schiedam en Den Helder en betrokken bij de ontwikkeling van diverse 

centrumplannen in kleine en grotere gemeentes. Vanuit deze ervaring denk ik een goede 

ondersteunende rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van een Odensehuis in Culemborg.’ 

 

Basjan Dane (49 jaar) 

 

Beroep/functie: Directeur/eigenaar IT Consultancy bedrijf. 

Motivatie: Het is altijd prachtig als er initiatieven ontstaan die iets bijdragen 

aan de samenleving. Daar wil ik graag een steentje aan bijdragen. Persoonlijk 

heb ik beelden bij dementie uit mijn tienerjaren. Mijn opa, een trotse boer, 

heeft de laatste 7 jaren van zijn leven ernstige dementie gekregen. 
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Renée Lankwarden (55 jaar) 

 

Tot 2007 ben ik werkzaam geweest in het bedrijfsleven als drukwerkinkoper-

en begeleider, met een opleiding als fotograaf en grafisch technicus. 

Geïnspireerd door mijn ervaring als mantelzorger voor mijn eigen vader heb ik 

als veertiger in 2008 een switch gemaakt in mijn carrière. Tot 2014 heb ik als 

sociaal-cultureel werker gewerkt voor welzijnsstichting ElkWelzijn in 

Culemborg, in het nieuwe wijkservicecentrum BonVie. Ik coördineerde er de 

activiteiten van zo’n 70 vrijwilligers (o.a. actief bij een dagopvang voor mensen 

met dementie) en activeerde en ondersteunde er de (meest oudere) 

buurtbewoners om actief te zijn in de samenleving en eigen buurt. Vanaf 2010 

heb ik naast deze baan thuisbegeleiding gegeven aan mensen met dementie en ondersteuning aan 

hun mantelzorger, gefinancierd door hun Persoonsgebonden Budget (PGB).  

In 2014 ben ik gestart met de 4-jarige deeltijdopleiding HBO Toegepaste Gerontologie aan de 

Hogeschool Windesheim te Zwolle. Gedurende mijn studie ontwikkel ik mij steeds meer als specialist 

in vernieuwende vormen van ondersteuning aan mensen met dementie. Zo ben ik in contact 

gekomen met het concept Odensehuis, door werkbezoeken aan Odensehuis Amsterdam en 

Wageningen. 

 
Mijn inspiratie en ambitie. 
Ik ben geïnspireerd door de contacten met mijn cliënten, die mij hun zorgen en frustraties 

toevertrouwden over de beperkingen die hun ziekte (of die van hun naaste) met zich meebrengt. Ik 

zag een tekort aan ondersteuning, met name in de beginfase, die past bij volwassen, intelligente, 

zelfstandige mensen van deze tijd die worstelen met toenemende beperkingen. En daar wil ik iets 

aan doen door initiatiefnemer te zijn van een Odensehuis in Culemborg. 

Contactgegevens: 
 
Renée Lankwarden 
Rosalie Lovelingpad 11 4103 VD Culemborg 
M 06 50593333 
E  reneelankwarden@gmail.com  

  

mailto:reneelankwarden@gmail.com
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De doelgroep 
 

Het Odensehuis richt zich op de volgende doelgroepen: 

-  mensen met beginnende dementie (al dan niet gediagnosticeerd), die thuis wonen. 

- mensen die op jonge leeftijd (onder de 65 jaar) getroffen worden door dementie. 

-  naasten van de mensen met beginnende of vroege dementie. 

-  mensen met een informatievraag over dementie (bv. buurtbewoners). 

-  vrijwilligers die de bezoekers van het Odensehuis zullen ondersteunen, activiteiten opzetten. 

 

Onder deelnemers worden mensen met dementie en hun naasten bedoeld, die regelmatig het 

Odensehuis Culemborg bezoeken, deelnemen of bijdragen aan activiteiten en een vrijwillige bijdrage 

betalen. 

In de beginfase van de ziekte, die vaak jarenlang kan duren, is er nog geen behoefte aan 

zorgverlening, maar wel behoefte aan informatie, passende activiteiten, gezelschap en (lotgenoten-) 

contact. Door de laagdrempelige toegang worden mensen eerder gemotiveerd informatie en 

ondersteuning te zoeken. Dit draagt eraan bij om langer thuis te blijven wonen, en naasten kunnen 

de zorg langer volhouden. Zo wordt (dure-) zorg uitgesteld en de kwaliteit van leven bevordert. 

 

Deelnemers van het Odensehuis Wageningen rusten uit tijdens een lunchwandeling (Foto: Odensehuis 

Wageningen) 

 

  

Met dementie is leven mogelijk en daar kun je zelf invloed op uitoefenen. Het is niet makkelijk. Je 
zult ervoor moeten werken, maar het kan (Sociale Benadering Dementie, het beste medicijn, 
2016). 
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Het idee: missie, visie en doelstellingen 
 

De werkgroep Odensehuis Culemborg wil een inloopcentrum opzetten voor mensen met beginnende 

dementie en hun naasten, geïnspireerd op het concept Odensehuis. Het is een bestaand en al 

beproefd concept (sinds 2009), maar de werkgroep en de ondernemers ontwikkelen hun eigen plan, 

toegespitst op de Culemborgse situatie. Natuurlijk vormen de al bestaande Odensehuizen (in 

bijvoorbeeld Amsterdam, Groningen, Wageningen, Utrecht, Hoekse Waard) voor ons een 

inspiratiebron en we leren van hun ervaringen, maar zij vormen geen blauwdruk. Maar wat goed is 

en goed werkt, hoeft niet opnieuw uitgevonden te 

worden.  

 

Zo hebben wij een eigen missie, visie en 

doelstellingen ontwikkeld die het vertrekpunt 

vormen voor een uniek Odensehuis Culemborg. 

 

Deelnemers van Odensehuis Amsterdam in overleg. 

 

 

 

 

  

Tweederde van de mensen met dementie woont thuis; dat is dus een groot deel. Dit zijn niet 

de mensen met de meest vergevorderde dementie.  

Dementie is een sluipende ziekte. Er is altijd een periode van verwarring en bange 

vermoedens: wat is er aan de hand? Stoornissen in het geheugen, maar ook 

gedragsveranderingen, verlies van initiatief, depressieve gevoelens, verlies van onafhankelijk 

functioneren in de dagelijkse activiteiten en deelname aan sociale activiteiten, bepalen 

iemands leven alsook het leven van de partner, familieleden, buren en vrienden.  

We noemen het ‘verlies van kwaliteit van leven’, maar misschien moeten we eigenlijk 

zeggen ‘verandering van kwaliteit van leven’ (Van Heck & Stoop, 2009).  
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Visiedocument Odensehuis Culemborg.   

  

Missie  

Het welzijn van mensen met beginnende dementie, of een vermoeden daarvan, én hun naasten kan 

verbeterd worden als er een plek is waar de uitdaging om te leven met dementie gedeeld kan 

worden en de mogelijkheden om regie te houden op het eigen leven worden vergroot.  

 

Visie  

Eerst de cijfers. 

Er leven in Nederland op dit moment 270.000 mensen met de gevolgen van dementie (dat is 10% van 

de 65plussers). In Culemborg ging dat in 2015 om 380 personen. Deze aantallen zullen tussen nu en 

2040 verdubbelen. Van deze mensen met enige vorm van dementie woont 70% thuis. Zij worden 

verzorgd door naasten, al dan niet bijgestaan door professionals. Het aantal thuiswonende ouderen 

met dementie zal de komende jaren nog meer toenemen onder invloed van het overheidsbeleid dat 

langer thuis wonen stimuleert om de toenemende zorgkosten in de hand te houden (Planbureau 

voor de Leefomgeving, 2016). 

Uit onderzoek blijkt, dat de helft van die naasten zichzelf zwaar belast noemt. De behoefte aan 

dagopvang blijkt groot te zijn (in de top 3 van verlangens), maar toch maakt maar een relatief kleine 

groep gebruik van dagopvang. De redenen hiervoor zijn: weerstand tegen dagopvang en zorg, 

schuldgevoelens van de naaste en het niet aansluiten bij de persoonlijke behoeften (Alzheimer 

Nederland, 2016).  

 

De ‘nieuwe’ ouderen. 

De naoorlogse generatie (de babyboomers) maakt een steeds groter deel uit van de groep ouderen 

die te maken krijgt met de gevolgen van dementie. Met name de jong-dementerenden (65 -) zijn 

opgegroeid in de jaren ’50 – ’70. Zij zijn gemiddeld hoger opgeleid dan de generaties vóór hen, en 

gewend aan een individualistischer levensstijl waarin de grip op het eigen leven belangrijk is.  

 

Het huidige aanbod van (groeps-) dagopvang vanuit zorginstellingen richt zich vooral op mensen met 

dementie in een latere fase, wanneer de zorgvraag toeneemt. Mensen met beginnende dementie 

(een fase die jaren kan duren) zijn nog grotendeels actief, maar hebben toch behoefte aan 

(passende-) ondersteuning om het leven met toenemende beperkingen aan te kunnen. 

Een probleem is ook dat er voor de naasten van mensen met dementie in de bestaande dagopvang in 

Culemborg niet echt een programma is. Maar dat is wel belangrijk omdat juist zij een groot deel van 

de zorg op zich nemen en er vaak moeite mee hebben hun partner of familielid achter te laten. Zij 

zijn in feite net zo hard getroffen door de ziekte als degene met de ziekte zelf. 

Naast de huidige vormen van dagopvang vanuit zorginstellingen, is er behoefte aan een plek waar 

mensen met beginnende dementie samen met hun naasten zich thuis voelen, actief kunnen zijn, 

begrip, steun en informatie vinden. Een plek die aansluit op de eigen leefwereld en mensen weer 

perspectief biedt. 
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Het kan anders: zelf aan het roer. 

Als burgerinitiatief willen wij een alternatief bieden voor thuiswonende mensen met beginnende 

dementie en hun directe omgeving die zich, zoals uit onderzoek blijkt, (nog-) niet of minder 

aangesproken voelen door het huidige aanbod aan dagopvang. Wij willen een inmiddels beproeft 

concept, het Odensehuis, in Culemborg realiseren.  

Het Odensehuis is een open inloopcentrum van, voor en door betrokkenen zelf. Door deze opzet als 

deelnemersorganisatie - zo blijkt uit de ervaring van bestaande huizen – worden gevoelens van 

weerstand tegen zorg én de schuldgevoelens van de naasten weggenomen. 

Mensen met (vermoedens van) geheugenproblemen, beginnende dementie of jongdementerenden 

(65-minners), staan nadrukkelijk samen met hun naasten en vrijwilligers zélf aan het roer om 

invulling te geven aan dit centrum waardoor het beter aansluit bij persoonlijke behoeften en de 

eigen levenssfeer. Zij worden uitgedaagd én ondersteund om actief te blijven deelnemen aan de 

maatschappij, grip te houden op het eigen leven en geprikkeld om zoveel mogelijk te blijven doen 

wat ze wel kunnen of graag doen. 

Als Odensehuis Culemborg bieden we ruimte voor ontmoeting (lotgenoten), informatie, ontspanning 

en activiteiten op momenten dat mensen dat zelf willen. Zij zijn welkom zonder diagnose of indicatie, 

evenals hun naasten.  Zij ontplooien hun eigen activiteiten waarbinnen ontmoetingen kunnen 

ontstaan.  

Het Odensehuis Culemborg richt zich op de hele omgeving, inclusief degene met dementie. De focus 

ligt op wat wél kan en op plezier in het leven, met begrip voor de beperkingen die de ziekte met zich 

meebrengt. 

 

Midden in de samenleving. 

Het Odensehuis Culemborg staat letterlijk midden in buurt en samenleving. Het biedt informatie over 

dementie, het omgaan en leven met deze ziekte aan zowel de getroffenen en hun omgeving zelf, als 

ook aan de buurt, professionals en andere geïnteresseerden. Het Odensehuis Culemborg zoekt actief 

de buurt op om zo het taboe op dementie te doorbreken. Bijvoorbeeld door bemiddeling bij 

vrijwilligerswerk, en meedoen aan buurtactiviteiten. 

Het Odensehuis Culemborg wil samenwerken met alle organisaties en personen die, op welke wijze 

ook, bijdragen aan de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met (beginnende-) dementie en 

jong-dementerenden én hun omgeving en draagt zo bij aan een dementievriendelijke samenleving. 

 

 

Kernwaarden  

Het Odensehuis Culemborg handelt vanuit een aantal kernwaarden. Zij vormen de basis van waaruit 

wij ons handelen toetsen en activiteiten ontwikkelen.  

Gelijkwaardigheid vinden wij een belangrijke waarde, die zich uit doordat het Odensehuis een 

deelnemersorganisatie is, waarin deelnemers, vrijwilligers en coördinator ieder naar eigen vermogen 

kunnen bijdragen. Door het ontwikkelen van activiteiten door alle betrokkenen zelf, wordt de 

zelfredzaamheid (eigen regie) en autonomie geprikkeld en erkend, ook als dat niet meer vanzelf gaat. 

Andere kernwaarden zijn: integriteit, vrijheid, en openheid. 
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Doelstellingen 

 Het Odensehuis Culemborg biedt als inloopcentrum een plek, waar iedereen welkom is die met 

dementie te maken heeft (in het eigen leven of in dat van een naaste). 

 Deelnemers, naasten, vrijwilligers en coördinator bepalen samen het programma en de 

activiteiten. 

 In het Odensehuis Culemborg wordt iedereen gerespecteerd en gewaardeerd om wie hij/zij is. 

Centraal staan de mogelijkheden en kwaliteit van leven en niet de ziekte, met begrip voor de 

beperkingen die men ondervindt. 

 Het Odensehuis Culemborg is georganiseerd als stichting, en stichtingsbestuur en coördinator 

stimuleren deelnemers, naasten en vrijwilligers in actief deelnemen aan de organisatie en 

uitvoering van activiteiten.   

 Van deelnemers wordt een financiële bijdrage in de kosten gevraagd, wij zullen ons inspannen 

dat deze nooit een drempel zal zijn om naar het Odensehuis Culemborg te komen. 

 Het Odensehuis Culemborg wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke 

positie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde/waardigheid 

van mensen met dementie vergroten. 

 Het Odensehuis wil als kenniscentrum voor Culemborg fungeren, waar informatie gehaald én 

gebracht kan worden over leven met dementie en gebruik kan worden gemaakt van (ervarings-) 

deskundigheid. Het Odensehuis zoekt actief contact met de buurt. 
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Vooraf: onderzoek, marktverkenning, SWOT-analyse 

Onderzoek: waar is behoefte aan? 

Alzheimer Nederland brengt sinds 2006, samen met onderzoeksbureau Nivel, elke twee jaar een 

Dementiemonitor uit. In dit kwalitatieve onderzoek worden mantelzorgers en mensen met dementie 

d.m.v. vragenlijsten op grote schaal bevraagd. Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van 

de problemen en ondersteuningswensen bij mantelzorgers die momenteel, landelijk gezien, het 

meest spelen in de zorg voor hun naaste met dementie.  

 

De conclusies uit deze dementiemonitoren zijn:  

 Mensen met dementie hebben behoefte aan activiteiten, zowel individueel als in 

groepsverband. Verder geven zij aan behoeften te hebben aan gezelschap en psychologische 

ondersteuning, zelfzorg, gezondheid, mobiliteit en huishoudelijke ondersteuning. Hun 

behoeften hangen sterk samen met hun sociale omgeving, de mate van dementie en hun 

woonsituatie (Van de Roest, 2009). 

 Mensen met dementie zelf hebben minder onvervulde behoeften dan hun mantelzorgers. (Van 

de Roest, 2009). 

 De negatieve impact van dementie op de kwaliteit van leven is groter naarmate men jonger is 

als de diagnose gesteld wordt.   

 Relatief veel mantelzorgers voelen zich overbelast. Vooral partners van mensen met dementie 

voelen zich zwaarbelast.  

 Mantelzorgers hebben relatief veel behoefte aan informatie en voorlichting over verschijnselen 

en beloop. 

 Mantelzorgers hebben vaak ook behoefte aan voorlichting over activiteiten die met hun naaste 

gedaan kunnen worden. 

 Mantelzorgers hebben behoefte aan opvang voor hun naasten ter ontlasting van henzelf. 

 Mantelzorgers en mensen met dementie hebben behoefte aan psychosociale steun 

(gespreksgroepen, lotgenotencontact). 

 Mantelzorgers en mensen met dementie hebben behoefte aan praktische steun, bijv. hulp in het 

huishouden, ergotherapie, regelen van zorg. 

(Peeters, 2012) 

 

 

 

  

‘Iedere keer als je denkt balans te hebben gevonden verandert de situatie. En moet je weer 
opnieuw beginnen. Dat put vreselijk uit.’ Liz Cramer (mantelzorger) (Sociale Benadering 
Dementie, het beste medicijn, 2016) 



- 14 - 
 

De marktverkenning 

 

Het Odensehuis beweegt zich in de markt van ondersteuning aan mensen met dementie en hun 

mantelzorgers. Wij noemen mantelzorgers liever naasten: dat doet meer recht aan hun rol zoals 

mensen die zelf zien. Bovendien is die groep is groter en meer divers dan alleen degene die de 

dagelijkse zorg voor de naaste met dementie heeft. 

Demografische factoren hebben een grote invloed op de omvang van deze markt: hoe ziet de 

vergrijzing er voor Culemborg precies uit? 

Onder invloed van de economische crisis en politieke keuzes is de markt de laatste jaren flink in 

beweging: financiering van ‘begeleiding’ vanuit de AWBZ verdween, de Wet Langdurige Zorg en 

overheveling van taken naar de gemeentelijke WMO kwamen ervoor in de plaats. Dit biedt 

mogelijkheden voor plaatselijk maatwerk in begeleidingsactiviteiten zoals het Odensehuis, maar 

moet ook nog deels uitgevonden worden. Welke kansen biedt dit voor een burgerinitiatief als het 

Odensehuis? 

We brengen een aantal factoren in beeld, waarmee het Odensehuis in Culemborg te maken heeft, en 

onderbouwen daarmee de noodzaak voor deze vernieuwende vorm van ondersteuning.  

 

Demografische cijfers. 

We putten uit de volgende bronnen: ‘De Monitor Wonen-Zorg 2013’ van de 

Provincie Gelderland 2013, en de ‘Dementiemonitor Mantelzorg 2016’ van het 

Expertisecentrum Mantelzorg. 

De Monitor Wonen-Zorg beschrijft de periode 2013-2033 en gaat voor Culemborg uit van: 

 Een groei van 75-plussers met 100% naar 1692 

 Een toename van mensen met dementie van 337 naar 657  

 22% van mensen met dementie wordt opgenomen in een zorginstelling 

 In 2033 wonen in de gemeente Culemborg ca. 512 mensen met dementie thuis 

Het overgrote deel van de mensen blijft dus gewoon thuis wonen, met ondersteuning van informele 

en formele zorg. (Nouws & Reijers, 2013). Meestal is het de partner die de mantelzorg op zich neemt, 

maar vaak zijn het ook kinderen, een broer of een zus. Uit de Dementiemonitor blijkt, dat de 

mantelzorgers van iemand met dementie zich vaak zwaarbelast noemen (Peeters, 2012).  

Overigens melde het Sociaal Cultureel Planbureau onlangs, dat 10% van de zelfstandig wonende 

ouderen geen netwerk of mantelzorger heeft (Putman, Verbeek-Oudijk, De Klerk, & Eggink, 2016).  

 

Prognose voor Culemborg 2015 2030 2040 

Inwoners met dementie, totaal 380 630 860 

Zelfstandig wonende mensen met dementie (78%) 
 

296 491 671 

Mantelzorgers (minimaal 1, maar vaak 2 of meer) 
 

380 630 860 

Totaal potentiele deelnemers Odensehuis bij 78% 
mensen met dementie thuiswonend én 1 naaste 

676 1121 1531 
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Wij hebben hier alleen de Culemborgse populatie in beeld gebracht. Mogelijk dat Het Odensehuis 

ook deelnemers aan gaat trekken uit omliggende gemeenten. 

 

Verder komen uit de eerdergenoemde Dementiemonitor 2016 de volgende gegevens naar voren:  

 78% van de mantelzorgers vindt het van het allergrootste belang dat er zinvolle en bij de 

persoon aansluitende activiteiten voor mensen met dementie zijn.  

 45 % vindt steun voor de persoon met dementie belangrijk, vaak zelfs van het allergrootste 

belang.  

 43% van de mantelzorgers vindt het belangrijk, vaak zelfs van het allergrootste belang dat zij 

zelf steun krijgen om de zorg voor hun naaste langer vol te kunnen hoogste belang.  

 61% van de mantelzorgers vind het belangrijk, vaak van het allergrootste belang dat er 

informatie en voorlichting is en dat die ook kwalitatief goed moet zijn.  

(Peeters, 2012). 

 

 

 

Financiering van de zorg 

In Nederland bedragen de totale zorgkosten in 2014 op 94 miljard  euro. De totale kosten die aan 

dementie uitgegeven werden in 2007, waren 3.4 miljard euro. In 2011 was dat toegenomen tot 4.8 

miljard miljoen euro. Dat is een stijging van 8,1% per jaar (Volksgezondheidenzorg, 2016).  

 

In 2014 waren er 260.000 mensen met dementie (Alzheimer Nederland, 2016). De zorgkosten voor 

mensen met dementie waren toen ruim € 19.000,= per persoon met dementie per jaar. 

 

Het beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten 

blijven wonen. Ook mensen met dementie worden geacht zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven 

door inschakeling van het eigen netwerk. De mensen met dementie en hun mantelzorgers kunnen 

dan te maken krijgen met financiering van hulp en zorgverlening uit de volgende wetten:  

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): hiervoor is de Gemeente Culemborg 

verantwoordelijk. Denk daarbij aan mantelzorgondersteuning, hulp in het huishouden, 

dagverzorging (maatwerkvoorziening) en respijtzorg. Het Odensehuis zal i.v.m. de 

laagdrempeligheid en het feit dat er geen indicatie nodig is, mogelijk als algemene voorziening 

aangemerkt kunnen worden. Dit biedt kansen voor structurele financiering van het Odensehuis 

Culemborg. Met een WMO-beschikking kan ook een Persoons Gebonden Budget (PGB)  

aangevraagd  worden voor de functies individuele begeleiding en begeleiding groep. (PGB.nl, 

2016). 

‘Buitenstaanders hebben geen idee wat je doormaakt. Echt geen idee. Het ergste vind ik dat ze 
dan zeggen “Het valt wel mee, hè?” Maar zij weten niet wat zich hier dag en nacht afspeelt. 
Begrip en erkenning van omgeving zou enorm helpen. Ik zou me veel minder eenzaam voelen.’ 
Mantelzorger (Sociale Benadering Dementie, het beste medicijn, 2016) 
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De vergoeding die de gemeente Culemborg biedt vanuit de WMO voor dagbesteding ouderen, 

varieert van ongeveer €30,- tot €60,- per dagdeel, afhankelijk van de indicatie (Officiele 

bekendmakingen, 2016). 

 Zorgverzekeringswet: als hulp bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen nodig is, zoals hulp 

bij de persoonlijke verzorging, eten en medicijnen innemen, kan thuiszorg ingeschakeld worden. 

Dit wordt gefinancierd door de zorgverzekering, die een eigen bijdrage vraagt.  

Ook de huisarts en het wijkteam (de wijkcoach) worden gefinancierd vanuit de basisverzekering. 

Het wijkteam kan de indicatie en begeleiding van de persoon met dementie op zich nemen, 

samen met de huisarts. Het is ook mogelijk om de casemanager van het Integraal Dementieteam 

Rivierenland in te schakelen voor begeleiding tijdens het dementieproces van patiënt en 

mantelzorger.  

 Wet Langdurige Zorg (voorheen: de AWBZ): hiermee krijgt men te maken bij opname in een 

verpleeghuis, indicatie voor dagopvang vanuit een zorginstelling of aanvraag voor een PGB om de 

zorg zelf thuis te organiseren. Gebruikers betalen, afhankelijk van hun inkomen, een eigen 

bijdrage.  

 

Voor een bezoek aan het Odensehuis is geen indicatie nodig en betalen mensen een geringe, 

vrijwillige deelnemersbijdrage.  

 

Financiering van het Odensehuis 

Het Odensehuis zal financierders nodig hebben om de plannen te realiseren. Er zijn een aantal 

fondsen die al eerder een bijdrage gegeven hebben aan één van de bestaande Odensehuizen. Dit 

blijkt uit de jaarverslagen van o.a. de Odensehuizen in Wageningen en Groningen. Deze zijn: 

- NutsOhra Fonds 

- Skanfonds 

- Rabobank 

- RCOAK (Rooms Catholijk Oude Armen Kantoor) 

- VSB-fonds 

- Oranjefonds 

Deze fondsen zullen zeker benaderd worden met de vraag of zij ook het Odensehuis Culemborg 

financieel willen ondersteunen.  

Er zal ook contact gezocht worden met lokale financierders om zo ook een stevige verankering te 

krijgen in de Culemborgse gemeenschap. Op dit moment zijn er al contacten met ambtenaren van de 

Gemeente Culemborg. Met hen wordt van gedachten gewisseld over het aanvragen van een 

structurele bijdrage van de Gemeente Culemborg of een subsidie vanuit de WMO.  

Ook de Provincie Gelderland stimuleert projecten die het mensen mogelijk maken langer zelfstandig 

te wonen. Deze projecten zijn op het gebied van wonen, welzijn en zorg. (Gelderland.nl, 2016). Er zal 

onderzocht worden of het Odensehuis in aanmerking kan komen voor een provinciale bijdrage, liefst 

structureel. 

De zorgverzekeraars geven subsidies voor innovatieve zorgconcepten. Deze mogelijkheid zal voor het 

Odensehuis Culemborg ook onderzocht worden (Zorg voor innoveren, 2016).  

Verder zal contact opgenomen worden met de Belastingdienst om de Stichting te laten erkennen als 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ook de oprichting van een Stichting Vrienden Van het 

Odensehuis behoort tot de mogelijkheden. Deze Stichting kan mogelijk ook als ANBI erkend worden 

door de Belastingdienst.  
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Het nadeel van bijdrage van bovengenoemde fondsen is, dat de bijdragen jaarlijks opnieuw bekeken 

worden, wat financiële onzekerheden met zich meebrengt. Het Odensehuis zal proberen een 

structurele financiering te vinden, zodat de mensen met dementie en hun naasten in Culemborg 

langdurig verzekerd zijn van een plaats waar zij terecht kunnen.  

 

Overheidscampagne: De dementie-vriendelijke samenleving 

In het verleden lag de nadruk bij de zorg voor mensen met dementie op de medische benadering.  

Tegenwoordig kijkt men ook naar de chronische gevolgen van dementie en psycho-sociale aspecten. 

In deze benadering staat begeleiding bij het accepteren van de ziekte en het omgaan met de 

gevolgen en beperkingen van de ziekte op het dagelijks leven centraal. De nadruk ligt meer op de 

kwaliteit van leven van degene met dementie én diens omgeving. Nu wordt erkend dat de ziekte ook 

grote gevolgen heeft voor het dagelijks leven van de naasten. (VUMC, 2016) 

 

Door de invoering van de participatiesamenleving moeten mensen eerst een beroep doen op de 

eigen sociale omgeving voor hulp en ondersteuning, voordat een beroep gedaan kan worden op de 

zorg. Uit onderzoek door Anne Mei Thé (Hoogleraar Zorg en Dementie bij de vakgroep antropologie 

en sociologie van de Universiteit van Amsterdam) blijkt, dat mensen na de diagnose dementie juist in 

een isolement terecht komen. Dat betekent dat een beroep doen op de eigen sociale omgeving 

problematisch kan worden. Zij pleit ervoor om in kaart te brengen waar mensen met dementie en 

hun naasten behoefte aan hebben, om hen zo in staat te stellen nog een waardevol leven te leiden. 

Anders dreigt een grote groep mensen met dementie door de maatschappij in de steek gelaten te 

worden. (Knoop, Odensehuis stopt menselijkheid in dementiezorg, 14 januari 2016).  

De overheid heeft in juni 2016 de Campagne “Samen Dementievriendelijk” gestart, met als doel om 

Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie, zodat iedere Nederlander meer weet 

van dementie en wat mensen met dementie en hun mantelzorgers kan helpen (Van Rijn: "Samen 

maken we Nederland dementievriendelijk", 2016). 

In een brief aan de 2e kamer van 20 juli 2013 schrijft van Rijn: ‘Er is nu een andere fase aangebroken. 

Het is tijd om de positie van de informele zorgverlener te versterken door deze stevig te verankeren 

in de wetgeving en het (rijks- en gemeentelijk) beleid op het terrein van de langdurige zorg en 

ondersteuning. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten goed worden toegerust om hun informele 

zorg- en ondersteuningstaken te kunnen doen en vol te houden. Er moet lokaal een goede 

ondersteuningsstructuur aanwezig zijn die de belasting van informele zorgverleners kan verlichten.’ 

(Van Rijn, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2013) 

Het Odensehuis kan die structuur faciliteren en zoekt nadrukkelijk de verbinding met de buurt. Door 

activiteiten, door vrijwilligers, maar ook omdat het onderdeel uitmaakt van de leefwereld van de 

mensen met dementie. Door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met de buurt, ontstaat een 

dementievriendelijke omgeving, waar mensen met dementie hun weg kunnen vinden en hulp 

ondervinden uit de buurt als ze even de “weg” kwijt zijn.  

Als informele zorg thuis de hoeksteen van het dementiebeleid is, moeten daar ook de 
aandacht, creativiteit en middelen naar toe. (Sociale Benadering Dementie, het beste 
medicijn, 2016) 
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Het aanbod in Culemborg 

In Culemborg zijn een aantal zorg- en welzijnsorganisaties die zich bezighouden met dagbehandeling, 

dagopvang, dagbesteding en/of dagverzorging voor mensen met dementie. Zij hebben te maken met 

de gevolgen van de decentralisaties in de zorg, veranderende financieringsvormen, en wensen van 

cliënten die meer maatwerk willen. Dat maakt dat ook deze organisaties zich aan het beraden zijn op 

het aanbieden van vormen van dagbesteding voor thuiswonende mensen met dementie.  

Een overzicht van het huidige aanbod in Culemborg aan dagopvang voor mensen met dementie: 

Organisatie/ 

Locatie 

Aantal 
plaatsen 

met 
indicatie 

Soort 
indicatie 

Aantal plaatsen 
zonder indicatie 

Bezetting Verwachting Kosten 

Stichting Zorgcentra 
De Betuwe 
-Locatie Beatrix 
Dagbehandeling 

40  Psycho-
geriatrie en 
somatiek 

Welzijnsarrangement 
à €25,- p/mnd (alleen 
bij geweigerde 
indicatie) 

Geen 
wachtlijst 

Somatiek loopt 
leeg, doorstroom 
naar opname 

€60,- per 
dagdeel 

(WLZ) 

Stichting Zorgcentra 
De Betuwe 
-Huizen / Huiskamers 
van de buurt 
Dagverzorging 

20 

Met en 
zonder 
indicatie 

Vanaf zzp 
3/4 

 Geen 
wachtlijst 

Loopt leeg €44,- per 
dagdeel 
(WMO 
individuele 
begeleiding 
in groep) 

Bij de Dijk 
-boerderij/particulier 
Dagbesteding 

Max. 6 pers., 1 dag per week, met/zonder indicatie Geen 
wachtlijst 

Nog geen jaar 
gestart. 
Verwachting: 
neemt toe 

Onbekend 

STMR 
-locatie Bonvie 
Dagbesteding 

Ong. 10*, met en zonder indicatie 

*schatting, geen opgave ontvangen 

  Onbekend 

 

ElkWelzijn biedt mantelzorgondersteuning aan voor verschillende doelgroepen. Deze ondersteuning 

wordt aangeboden vanuit het Steunpunt Mantelzorg Culemborg aan de Meerlaan 22 in Culemborg.  

Het Steunpunt biedt emotionele en praktische steun, informatie en advies, mantelzorgmaatjes, 

lotgenotenbijeenkomsten en cursussen en netwerkcoaching.  

In Culemborg zijn op dit moment vele kleine aanbieders op het gebied van dagbesteding actief, voor 

allerlei doelgroepen. ElkWelzijn faciliteert bijeenkomsten voor deze kleine zorgaanbieders, zodat 

deze elkaar leren kennen en informatie kunnen uitwisselen. Ook wordt zo samenwerking 

gestimuleerd (Elk Welzijn, 2016).  

Het AlzheimerCafé Culemborg organiseert elke derde donderdag van de maand een bijeenkomst met 

een thema voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en professionals.  (Alzheimer Nederland, 

2016). Het wordt vormgegeven door de inzet van medewerkers van plaatselijke instellingen op het 

terrein van zorg en welzijn, en door vrijwilligers en ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente 

Culemborg.    
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De SWOT-analyse: kansen en bedreigingen in beeld 

Dit overzicht van sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen voor het Odensehuis Culemborg, is tot 

stand gekomen door literatuurstudie, documentatie van bestaande Odensehuizen en bespreking 

tijdens de werkgroep bijeenkomst van 3 mei 2016. De werkgroepsleden wonen allen in Culemborg 

en kennen de plaatselijke omstandigheden goed, mede door werkervaring in zorg en/of welzijn. 

 Interne factoren 
 

Externe factoren 

Positief 

 
 

KRACHT 
 Vrijwilligers/deelnemersorganisatie: 

 Gedeelde passies en 
interesses 

 Grote betrokkenheid doordat 
ieder naar vermogen 
bijdraagt. 

 Lage overheadkosten 
 Actief beroep op competenties van 

deelnemers. 
 Geen zorginstelling: aansluiting op 

leefwereld. Aandacht in plaats van 
zorg. 

 Weinig bureaucratie (geen 
indicaties, zorgplannen, met 
bijbehorende verantwoording). 

 Rollen van vrijwilliger en deelnemer 
kunnen door elkaar lopen, of in 
elkaar over gaan. 

 Vrijheid (komen-gaan, om aan 
behoefte deelnemers aan te 
passen) 
 

KANSEN 

 Er is een duidelijke doelgroep, die 
bovendien verdubbelt de komende 20 
jaar. 

 Onderscheidend t.o.v. dagopvang vanuit 
zorginstellingen: 
 Naasten nadrukkelijk welkom: zijn 

ook deelnemer. 
 Informatiecentrum voor 

buurt/Culemborg. 
 Samenwerking met andere organisaties 

kan de markt als geheel vergroten: 1+1=3 
 Meer keuze doet recht aan diversiteit (er 

valt wat te kiezen, taboedoorbrekend en 
drempelverlagend voor iedereen). 

 Minder afhankelijk van overheidsbeleid 
dan zorgorganisaties. 

 Aansluiting bij dementievriendelijke 
gemeente/samenleving. 

 

Negatief ZWAKTES 

 Financiering onzeker. 
 Vrijwilligersorganisatie: gebrek aan 

continuïteit en deskundigheid. 
 Veel vrijheid kan ook passiviteit 

betekenen. 
 (nog) Geen aantrekkelijke locatie. 

BEDREIGINGEN 

 Weerstand van publiek door imago 
dementie (taboe, eng, akelig). 

 Onbekendheid bij doorverwijzers: 
mensen weten het niet te vinden. 

 Te weinig aanbod vrijwilligers. 
 

 

Het Odensehuis Culemborg zal streven naar gespreide financiering om de risico’s zo klein mogelijk te 

houden. De overheveling van de financiering van begeleiding van de AWBZ naar de gemeentelijke 

WMO (sinds 1 januari 2015) biedt meer mogelijkheden voor continuïteit in de financiering door 

WMO maatwerkvoorziening en WMO PGB-budgetten. Vanuit fondsen is er veel belangstelling om 

deze burgerinitiatieven te steunen (vooral bij de start). Maar veel ouderen zelf zijn ook 

kapitaalkrachtiger: het Odensehuis zal open communiceren over de kostprijs per persoon en 

deelnemers actief wijzen op de mogelijkheid zelf de kosten voor deelname te dragen d.m.v. de 

vrijwillige bijdrage.  
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Marketingplan 

Wat is het Odensehuis? 

Het Odensehuis Culemborg is een inloopcentrum voor mensen met beginnende dementie die thuis 

wonen, en hun omgeving. Het is een stichting, ontstaan vanuit een burgerinitiatief. 

Het Odensehuis biedt: 

 Ontmoeting (lotgenotencontact) 

 Informatie en voorlichting 

 Activiteiten 

 Ontspanning 

Het Odensehuis draait op de inzet en betrokkenheid van deelnemers en vrijwilligers. In het huis 

wordt het principe van wederkerigheid uitgedragen: halen en brengen. Iedere deelnemer kan binnen 

zijn eigen mogelijkheden bijdragen aan activiteiten in het huis. Door de individuele inbreng en het 

samen doen, zal een collectief ontstaan, met saamhorigheidsgevoel en waar men zich thuis en veilig 

kan voelen.  

De activiteiten in het huis ontstaan vanuit de deelnemers. In gezamenlijkheid, en ondersteund door 

vrijwilligers, wordt besloten aan welke activiteiten behoefte is. Over het algemeen zullen het sociale 

activiteiten zijn, beweegactiviteiten, culturele en ontspannende activiteiten, gespreksgroepen, of 

informatiebijeenkomsten. Er kunnen ook uitstapjes georganiseerd worden, lezingen en workshops 

gegeven worden. De lijst zal aangevuld worden naarmate er een gezamenlijke behoefte ontstaat.  

Iedereen die zich aangesproken of thuis voelt, is welkom. Er is geen indicatie of verwijzing nodig. 

 

 

Participantenvergadering van Odensehuis Amsterdam. 
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Wat kost het? 

Voor de kostprijs van de diensten van het Odensehuis, kijken we voor een richtlijn naar de 

begrotingen en jaarverslagen van de bestaande Odensehuizen Groningen (2015) en Amsterdam 

(2014; 2015 is nog niet beschikbaar). 

Hierbij moet worden opgemerkt, dat berekenen van een kostprijs per dag weinig zinvol is, daar de 

doelstelling van een Odensehuis is, dat deelnemers kunnen komen en gaan wanneer zij willen. Dit 

resulteert in een zeer gevarieerde frequentie van bezoek: sommige mensen komen meerdere dagen 

per week, anderen voor een gerichte activiteit of ongeregeld. Ook in de tijd kan dat per deelnemer 

enorm verschillen. 

Door de totale begroting te delen door het aantal unieke deelnemers in dat jaar, is wel een kostprijs 

per deelnemer per jaar te berekenen: 

Odensehuis Groningen 

Begroting 2015: €146.000,- 

Aantal unieke deelnemers: 70 

Kostprijs per deelnemer, per jaar: €2.085,- 

Odensehuis Amsterdam: 

Begroting 2014: €135.000,- 

Aantal unieke deelnemers: 96 

Kostprijs per deelnemer, per jaar: €1.406,- 

 

Onder deelnemers worden mensen met dementie én naasten bedoeld. 

Het kan interessant zijn een analyse te doen naar het verschil in kostprijs per deelnemer. Een 

voorlopige, voorzichtige conclusie kan zijn, dat de vaste kosten (locatie, personeel) relatief zwaarder 

drukken op de kostprijs per persoon, dan de variabele kosten (activiteiten, consumpties e.d.). 

Per maand betekent dit een kostprijs van €120,- a €175,- per deelnemer, waarbij deze binnen de 

openingstijden onbeperkt toegang heeft tot het Odensehuis en de activiteiten. 

 

Het Odensehuis Culemborg wil helder communiceren over de kostprijs. De deelnemers betalen een 

vrijwillige bijdrage. De kosten die niet worden gedekt door deze deelnemersbijdragen, zullen moeten 

worden gefinancierd door inkomsten uit fondsen, giften, schenkingen, mogelijke WMO-bijdragen of 

financiering vanuit PGB-budgetten.  

 

De locatie 

Het Odensehuis Culemborg richt zich op de bevolking van Culemborg, en bevindt zich derhalve in de 

gemeente Culemborg. Een eigen, herkenbare plek is onmisbaar om aan de doelstellingen te voldoen. 

Een eigen locatie betekent vertrouwdheid, structuur, herkenning en kan een vaste plek in het 

dagelijks leven worden. 

 

 



- 22 - 
 

In Culemborg wordt voor het Odensehuis een (te huren) locatie gezocht die: 

- centraal ligt, liefst in een woonwijk 

- goed bereikbaar is per auto (taxi-personenbusje), te voet/fiets 

- waar voldoende reuring is, maar die toch ook rust uitstraalt 

- over een buitenruimte beschikt, bv een terras, maar bij voorkeur een tuin om te tuinieren, en 

op loopafstand van een natuurlijke wandelomgeving (park o.i.d.) is. 

- zich in de nabijheid bevindt van scholen of kinderopvang, winkels, buurtcentrum. 

 

Er is minimaal behoefte aan een ontmoetingsruimte (incl. keuken) van 75m2, en een 

activiteitenruimte van 75m2. Sanitaire voorzieningen en een kantoorruimte voor de coördinator 

kunnen gemeenschappelijk zijn met andere gebruikers. Wellicht een gemeenschappelijk gebruik van 

een atelier of werkplaats behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Marketing en communicatie: onmisbaar. 

Om de doelgroep te bereiken, zodat deze ons weet te vinden, is communicatie nodig. Maar ook de 

communicatie met andere belanghebbenden als samenwerkingspartners en (potentiele-) 

financierders vraagt aandacht en een goed plan. Hierbij spelen drie dingen een rol: wat willen we 

communiceren? Met wie willen we communiceren? En wanneer willen we wat met wie 

communiceren? Jan Goed heeft een stappenplan opgesteld om tot realisatie van het Odensehuis 

Culemborg te komen (zie bijlage). Op basis van dit stappenplan is een communicatieplan opgesteld. 

 

Wat is onze centrale boodschap? 

De werkgroep heeft een lijstje opgesteld van items die onze kernboodschap vormen. Het is duidelijk 

dat het afhankelijk van de gelegenheid is (met wie, wat wil je bereiken) waar de focus op komt te 

liggen: 

 Het Odensehuis Culemborg biedt als inloopcentrum een plek in de buurt, waar iedereen 

welkom is die met dementie te maken heeft (in het eigen leven of dat van een ander). 

 Het Odensehuis biedt een alternatief naast (of voorafgaand) aan het aanbod voor dagopvang 

vanuit zorginstellingen (met indicatie). Keuze is belangrijk voor de naoorlogse generatie 

senioren. 

 Voor mensen met beginnende dementie of jong dementerend, die thuis wonen, én 

nadrukkelijk ook voor degenen die bij hen betrokken zijn. 

 Voor mensen die wel behoefte hebben aan steun, maar niet aan zorg. 

 Laagdrempelig, geen indicaties nodig. Mensen kunnen komen wanneer zij dat willen. 

 Ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, om te blijven doen wat je graag 

doet ondanks toenemende beperking. 

 De focus op wat wél kan en op kwaliteit van leven. 

 Een prettige omgeving, huiselijk en veilig, maar ook prikkelend en uitdagend. 

 

Naar wie communiceren we:  

 Deelnemers 

 Naasten 
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 Doorverwijzers 

 Bevolking in het algemeen 

 Financierders 

 Vrijwilligers/meewerkers/dienstenaanbieders 

 De gemeente 

 Samenwerkingspartners 

 

Met welke middelen communiceren we: 

 Vrije (gratis) pers/PR (bv. interview in krant of omroep Gelderland, zelf ingestuurde kopij) 

 Netwerken en persoonlijke contacten, kennismakingsgesprekken 

 Website/ social media 

 Informatiebijeenkomsten / voorlichting / beurs / stand 

 Open dagen, ontvangsten e.d. 

 Advertenties 

 Nieuwsbrief 

 

Er zijn 4 fases te onderscheiden in de aanloop naar, en tijdens de exploitatie van, het Odensehuis 

Culemborg. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken en planning wat betreft marketing en 

communicatiemiddelen. 

Onderstaand communicatieschema geeft een overzicht van deze 4 fases en mogelijke promotie- en 

communicatieactiviteiten. 

1] Initiatieffase: draagvlak, belangstelling wekken, marktverkenning 

Wat  Met wie Waarmee (middelen) 

Draagvlak creëren 

(Wat is het Odensehuis en 
waarom moet het er komen?)  

Bevolking (doelgroep, 
vrijwilligers) 

Gemeente/beleidsambtenaren, 
politiek, raadsfracties  

Informatieavonden 

Netwerken en lobbyen 

Persbericht (in laatste stadium) 

Verkennen financiering 

(Investeren in welzijn 
voorkomt hogere zorgkosten 
of stelt uit) 

Fondsen (bv Elisabeth 
Weeshuis) 

Beleidsambtenaren Gemeente 

Aanvraagformulieren, met of 
zonder persoonlijk contact 

Netwerken en lobbyen 

Samenwerking zoeken 

(Het Odensehuis is hét 
kenniscentrum over dementie 
in de buurt) 

 

Potentiele 
samenwerkingspartners: 

Alzheimer Café, 
ouderenbonden, 1e lijnsoverleg 
(COEL, HA en POH), 
dementieconsulenten 
(manager), sociale wijkteams, 
ElkWelzijn, Platform 
Odensehuis 

Netwerken  
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2] Ontwikkelingsfase: praktische stappen worden gezet, mensen en middelen gezocht. 

Wat Met wie Waarmee (middelen) 

Hoe kunnen we 
samenwerken? 

Samenwerkingspartners 
(Organisaties) 

Netwerken en persoonlijke 
contacten 

Wie doet er mee? Potentiele vrijwilligers, 
aanbieders van diensten zoals 
kunstenaars, 
beweegtherapeut, 
gespreksleiders ed. 

Werven van coördinator, 
bestuursleden, comité van 
aanbeveling, werkgroep leden 

Netwerken, later via krant ed., 
website, VIP (Vrijwilligers 
Informatie Punt van ElkWelzijn) 

Kennismakingsgesprekken 

We zoeken financiering, zodat 
mensen zonder indicatie 
welkom zijn 

Fondsen Concrete aanvragen 
formuleren en toelichten 

We zoeken een plek onder de 
zon! 

Vastgoedeigenaren, gemeente Netwerken, website/social 
media, pers 

Iets voor u? Bevolking, doelgroep Informatiebijeenkomsten, 
nieuwsbrief, website/social 
media, krant+kabelkrant, 
netwerken 

 

3] Realisatiefase: We gaan van start en openen de deuren! 

Wat Wie Waarmee (middelen) 

U bent welkom! Direct: deelnemers, bevolking 

Indirect: doorverwijzers 
(sociale wijkteams, 
dementieconsulenten, 
POH/HA) 

Informatiebijeenkomsten, 
nieuwsbrief, website/social 
media, krant+kabelkrant, folders 

Netwerken 

Kennismakingsgesprekken 

Doet u mee? Potentiele vrijwilligers, 
aanbieders van diensten zoals 
kunstenaars, 
beweegtherapeut, 
gespreksleiders ed. 

Informatiebijeenkomst/beurs/VIP 

Kennismakingsgesprekken 

Contacten 
onderhouden(netwerken) 

Zij maken het mogelijk (dit 
zijn de financierders) 

Publiek Media, op locatie 

Dit spreken we af Samenwerkingspartners, 
financierders 

Contracten, schriftelijke 
bevestigingen 
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4] Gebruiksfase: we zijn open en aan de slag!  

Wat Wie Waarmee 

U bent welkom! Direct: deelnemers, 
bevolking 

Indirect: doorverwijzers 
(sociale wijkteams, 
dementieconsulenten, 
POH/HA) 

Informatiebijeenkomsten, 
nieuwsbrief, website/social media, 
krant+kabelkrant, folders 

Netwerken 

Kennismakingsgesprekken 

Doet u mee? Potentiele vrijwilligers, 
aanbieders van diensten 
zoals kunstenaars, 
beweegtherapeut, 
gespreksleiders, lezinggevers 
ed. 

Informatiebijeenkomst/beurs/VIP 

PR/website/nieuwsbrief, open dag  

Kennismakingsgesprekken 

Dit is het Odensehuis (wat 
we doen) 

Publiek Open dag 

Ontvangsten 

Doen we het goed? 

(Evalueren, 
verantwoording afleggen) 

Alle betrokkenen 

(Deelnemers, vrijwilligers, 
personeel, financierders en 
samenwerkingspartners) 

Deelnemersoverleg 

Vrijwilligersoverleg (indien gewenst) 

Jaarverslag, financieel verslag 

Enquête/interviews 
(deelnemerstevredenheidsonderzoek) 

Wetenschappelijk onderzoek (effect) 
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Samen-werken 

In het Odensehuis zal een professionele coördinator samen met de vrijwilligers de dagelijkse gang 

van zaken waarborgen. De coördinator is in dienst van de Stichting Het Odensehuis Culemborg en 

legt verantwoording af aan het stichtingsbestuur. 

Naar behoefte zal een beroep worden gedaan op professionele aanbieders of begeleiders van 

activiteiten (zzp-ers), maar alleen als er geen vrijwillige begeleiders voorhanden zijn met voldoende 

competentie. Denk hierbij aan een fysio/beweegtherapeut, creatieve therapeut, workshopdocenten, 

gespreksleider enz.  

 

Vrijwilligers vormen, samen met de deelnemers en actieve naasten, het hart van de organisatie. Zij 

zullen in de gelegenheid worden gesteld trainingen te volgen om hun werk goed te kunnen doen. De 

coördinator is het eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers en deze faciliteert de werkzaamheden.  

 

Samenwerking over en weer 

Er zal actief samengewerkt worden met (lokale-) organisaties en mensen die iets kunnen betekenen 

voor mensen met dementie of hun naasten. Samenwerking kan bestaan uit actieve doorverwijzing. 

Denk bijvoorbeeld aan: huisartsen (praktijkondersteuners), sociale wijkteams, casemanagers of 

dementieconsulenten en ouderenadviseurs die cliënten wijzen op het Odensehuis. Maar ook kunnen, 

door een actief netwerk te onderhouden, bezoekers van het Odensehuis gericht doorverwezen 

worden naar aanbieders van andere diensten, zoals Thuiszorgorganisaties, Alzheimer Café 

Culemborg, ElkWelzijn (ouderenadviseur, steunpunt mantelzorg, vrijwilligersinformatiepunt), en 

andere (kleine-) aanbieders van dagactiviteiten. 

 

Het Odensehuis streeft naar het bundelen van krachten waar dat zinvol en mogelijk is: De 

Volksuniversiteit én het AlzheimerCafé bijvoorbeeld zijn ervaren in het organiseren van workshops 

en lezingen. Als daar behoefte aan blijkt te zijn, ligt het voor de hand samenwerking te zoeken en 

niet het wiel zelf te gaan uitvinden. Zo kan een groepje deelnemers gezamenlijk naar een kunstlezing 

van de Volksuniversiteit, of houdt het AlzheimerCafé een voorlichting over juridische zaken in het 

Odensehuis. 

 

Landelijk zal actief samengewerkt worden met andere Odensehuizen: in juni 2016 is het  Platform 

Odensehuizen opgericht. Het Odensehuis Culemborg vindt kennis delen belangrijk en zal bijdragen 

aan wetenschappelijk onderzoek, en de uitkomsten daarvan delen met de eigen deelnemers en 

betrokkenen. 
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Financieel plan 
 

Voor het financieel plan is een startbegroting opgesteld, en een exploitatiebegroting voor één jaar. 

De startbegroting geeft inzicht in de benodigde investeringen vóór dat het Odensehuis zijn deuren 

kan openen: er moet een stichting opgericht worden, een locatie gezocht en ingericht en wellicht 

verbouwd. Er moeten fondsen geworven worden, maar ook vrijwilligers. Van vrijwilligers wordt veel 

gevraagd: zij moeten over de juiste attitude beschikken en kennis hebben van dementie. Scholing en 

training zijn dan ook noodzakelijk. Maar ook de PR en communicatie verdient dan al serieuze 

aandacht: de doelgroep, maar ook investeerders, moeten weten wat het Odensehuis beoogd en het 

weten te vinden.  

De nodige vaart houden in de aanloopfase, wanneer nog niet alle betrokkenen geworven en 

ingewerkt zijn, vraagt een flinke tijdsinvestering van de coördinator of diens voorloper. Door hiervoor 

een tijdelijke, betaalde functie van kwartiermaker in te stellen, wordt urgentie aan de 

werkzaamheden gegeven en is er garantie dat de doelen bereikt zullen worden in de gewenste tijd. 

De exploitatiebegroting is een overzicht van kosten en baten in het eerste lopende jaar waarin het 

Odensehuis geëxploiteerd wordt. Er wordt gestreefd naar ongeveer 35 deelnemers (regelmatige 

bezoekers) uit de doelgroep mensen met beginnende dementie of vroege dementie en hun naasten. 

Dat is ongeveer 5% van de populatie thuiswonende mensen met dementie met één naaste in 

Culemborg. 
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Investeringsbegroting / aanloopkosten 

 

Aanloopkosten Bedragen in Euro Bedragen in Euro 

Startkosten   

Oprichtingskosten stichting     1.000,-  

PR., website, campagne 10.000,-  

Organisatiekosten algemeen    2.000,-  

Openingsactiviteiten      2.000,-  

Startkosten totaal  15.000,- 

Verbouwingskosten (opknappen)  25.000,- 

Inrichting (inventaris)  30.000,- 

Inrichting ict / beeld en geluid     4.000,- 

Boeken en voorlichtingsmateriaal     3.000,- 

Fondsenwerving 
 20 uur a €55,- 

 1.100,- 

Kwartiermaker 
 12 weken a 20 uur a €55,- 

 13.200,- 

Werving en scholing vrijwilligers     5.000,- 

Overige aanloopkosten     5.000,- 

Totaal   €101.300,- 
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Exploitatiebegroting 

Voor de exploitatiebegroting is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten voor de exploitatie 

van het Odensehuis Culemborg. Hiervoor is gebruik gemaakt van de ervaringen van bestaande 

Odensehuizen in Amsterdam, Groningen en Wageningen die hun jaarverslagen en begrotingen ter 

beschikking hebben gesteld. 

Het Odensehuis Culemborg heeft nog geen locatie. De huisvestingskosten zijn derhalve een schatting 

en afhankelijk van de beschikbaarheid van een geschikte locatie. Voor een reële inschatting is de 

begroting gebaseerd op de huurprijs van zelfstandige ruimtes in wijkcentrum De Salaamander. Deze 

huurprijs is representatief voor gemeentelijke tarieven. 

 

We gaan uit van een minimaal aantal deelnemers van 5 personen, en een maximum van 35 

personen. Dit zijn mensen met dementie en naasten, en bedraagt ongeveer 5% van de potentiele 

doelgroep in Culemborg. Een minimumaantal is nodig om van groepsvorming en onderlinge 

ondersteuning te kunnen spreken. Deelnemers zijn mensen die regelmatig het Odensehuis bezoeken 

en actief deelnemen en bijdragen aan activiteiten en een vrijwillige financiële bijdrage betalen. 

 

Bij deze begroting, en bij een aantal van 35 vaste deelnemers, komen we uit op een kostprijs van 

€3259,- per persoon per jaar. Dit lijkt aan de hoge kant, in vergelijking met de begrotingen van 

Groningen en Amsterdam. De geringere schaal kan een oorzaak zijn, bij ongeveer gelijke vaste 

kosten. Om de kostprijs per persoon naar beneden te brengen kan getracht worden de kosten te 

verlagen of het aantal deelnemers te verhogen. Bijvoorbeeld door deelnemers in omringende 

gemeenten te werven. 

Uiteindelijk is ook deze kostprijs nog laag vergeleken met dagactiviteiten, georganiseerd door 

zorgorganisaties (€9.000,- a €18.000 per jaar bij 3 dagen per week, 50 weken per jaar, op basis van 

de WMO-vergoedingen dagbesteding ouderen 2015). 

 

 
 

Kostenoverzicht Odensehuis Culemborg 

Vaste kosten 

 Bedragen in euro Bedragen in euro 

Personeelskosten 
 Coördinator 0,6 FTE (werkgeverskosten) 
 Kosten vrijwilligers en bestuur (training-

bijscholing-attenties vrijwilligers-reiskosten) 
 

 
49.000,- 

4.000,- 
 
 

 
 
 
 

53.000,- 

Huisvestingskosten 
 Huur locatie, benodigd 100m2 netto (=145 m2 

bruto) vloeroppervlak a €85,- m2 
 Servicekosten:      

    
 Gas, licht, water, schoonmaak, beheerder 
 Overige: 

 Aanschaf klein meubilair ed. 
 Reservering vervangingskosten (afschr. 5 jr.) 

 

 
12.500,- 

 
3.600,- 

 
2.000,- 

 
 

6.000,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24.100,- 
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Algemene kosten 
 Kantoorbenodigdheden (incl. porti, drukwerk) 
 Telecommunicatie 
 Abonnementen, contributies  
 Accountant, boekhouder  
 Overige kantoorkosten 
 Reserveopbouw en onvoorzien 

 

 
2.000,- 
1.200,- 
1.000,- 
2.000,- 
2.000,- 

10.000,- 

 
 
 
 
 
 

18.200,- 

PR., Communicatie en voorlichting 
 PR. en communicatie (campagnes) 
 Boekenfonds (incl. voorlichtingsmateriaal) 

 

 
5.000,- 

750,- 

 
 
 

5.750,- 

Verzekeringskosten  2.500,- 

Totaal vaste kosten  €103.550,- 

 

Variabele kosten 

Activiteiten 
(Op basis van max. 35 regelmatige deelnemers) 
 Inhuren ZZPers voor het geven van workshops, 

lezingen, cursussen, leiden van gespreksgroep, 40 
wk. a 100,- 

 Materialen   
 Uitstapjes 
 Consumpties tijdens activiteiten 

 

 
 

5.000,- 
 
 

3.000,- 
1.500,- 
1.000,- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.500,- 

Totale variabele kosten:  10.500,- 

Totale vaste kosten  103.550,- 

Totale kosten per jaar  114.050,- 

 
 
 

 

Inkomsten 
 

 

Financieringsbehoefte: 
Deelnemersbijdragen, inkomsten uit activiteiten, 
fondsen, subsidies, schenkingen & donaties 

114.050,- 

 
 
Voorbeeld vrijwillige deelnemersbijdragen, per jaar: 
 
Berekend op €45,- per deelnemer per maand (=€540,- per jaar)  (opgave Odensehuis Amsterdam) 
Bij minimaal 5 deelnemers:    5x €540,- = €  2.700,- 
Bij maximaal 35 deelnemers: 35x €540,- = €18.900,- 
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Algemene en juridische zaken 

 

Organisatie Odensehuis Culemborg 

Het bestuur zal na oprichting de organisatie van het Odensehuis Culemborg verder uitwerken. 

Mogelijk dat er, in navolging van het Odensehuis Utrecht, werkgroepen gevormd zullen worden die 

belast worden met de uitwerking van: 

- Het beleid en financiën,  

- PR, communicatie en marketing 

- Huisvesting 

- Werving deelnemers en vrijwilligers.  

Ook zal er nagedacht worden over een comité van aanbeveling en een adviesraad, ter ondersteuning 

van het bestuur en de activiteiten van de stichting.  

 

Vrijwilligers en Verklaring omtrent gedrag 

Bij de werving van vrijwilligers wordt er middels een kennismakingsgesprek en een dag proefdraaien 

gekeken of de vrijwilliger past binnen het concept van het Odensehuis en de doelstellingen kan 

uitdragen en of men de juiste attitude en kennis heeft. Tevens zal er een actief scholings- en 

trainingsprogramma voor vrijwilligers worden opgezet om de kwaliteit van de vrijwillige inzet te 

waarborgen. Er zal met vrijwilligersovereenkomsten worden gewerkt.  

Daarnaast zal het Odensehuis Culemborg van haar vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag 

vragen.  

 

Medezeggenschap cliënten 

De medezeggenschap van deelnemers wordt gewaarborgd door op regelmatige basis 

deelnemersoverleg te organiseren. Bij deze zal teruggekeken worden naar de afgelopen periode, wat 

ging goed en wat kan beter, en vooruit naar de komende tijd. Op de agenda zullen onderwerpen 

staan als de dagelijkse organisatie van het huis, de activiteiten, de werving en voorlichting, de 

inrichting van het huis, contacten met de buren en de buurt, samenwerking met externe organisaties 

en de ontwikkeling van netwerken. Ook het beschikbare budget zal een apart agendapunt zijn.  

De overheid is druk bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Wmcz (Wet medezeggenschap Cliënten 

zorginstellingen). Het is de vraag of de Odensehuizen binnen de reikwijdte van deze nieuwe wet 

vallen, omdat het Odensehuis geen zorginstelling is. Desgewenst zullen maatregelen genomen 

worden. 

 

Klachten en Geschillen  

Binnen het Odensehuis zal een klachten- en geschillenregeling opgesteld worden.  

Op 1 januari 2016 is de nieuwe wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking 

getreden. Er zal onderzocht worden of het Odensehuis binnen de reikwijdte van deze wet valt. 

Desgewenst zullen maatregelen genomen worden.  

 

Platform Odensehuizen Nederland 

Er is sprake van de oprichting van een landelijk Platform Odensehuis. Dit zal een 

samenwerkingsverband worden waarin de Odensehuizen in Nederland met elkaar overleg voeren, 

van elkaar leren en gezamenlijk optrekken bij bepaalde onderwerpen en thema’s. Mocht deze 

vereniging tot stand komen, dan zal het Odensehuis Culemborg zich hierbij aansluiten.  
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Aanwezigheidsregistratie 

Om de bezetting van Het Odensehuis Culemborg inzichtelijk te maken, zal zij een registratie van haar 

deelnemers bij gaan houden. Er worden drie groepen participanten onderscheiden: mensen met 

dementie, mantelzorgers en vrijwilligers. Als er zzp’ers ingezet worden voor de activiteiten of de 

begeleiding van lotgenotengroepen voor mantelzorgers, zal dat ook geregistreerd worden.  

 

Huisregels 

Er zullen huisregels opgesteld worden ter bescherming van de deelnemers, vrijwilligers en 

coördinator. De huisregels geven handvaten voor toelating tot de activiteiten van het Odensehuis.   
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Bijlagen 
Communicatieschema Odensehuis Culemborg 
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              Gem. Culemborg 
 
Initiatieffase 

                

 Instellen Initiatiefgroep                 

 Trekker benoemen                 

 Opstellen Visiedocument 3, 4                

 Haalbaarheidsonderzoek 3, 4                

 Ondernemingsplan   3, 4                

 Instellen werkgroepen 4                

 Benaderen mensen voor 
Comité van Aanbeveling 

4 2               

 Statuten Stichting, e.d. 3, 4                

 Instellen Bestuur , stichting 
oprichten, enz. 

3, 4                

 Draagvlak/netwerk 
vormen 

3, 4      1, 3   8  8 8    

 Verkennen 
subsidiemogelijkheden 

2, 4                

 Start document 
Ontwikkelingsfase 

3, 4 4 4              

 
Ontwikkelingsfase 

                

 Website activeren          7, 8  7, 8 7, 8    

 Instellen  
Comité van Aanbeveling 

4  4              
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 Oprichten Vrienden OHC 4         7  7, 8 7, 8    

 Vaststellen p.v.e.  4 4 4              

 Locatie bepalen  4 4 4 5 5 5 5   5 6 7, 8 7, 8    

 Inrichtingsplan 3, 4 3, 4 3, 4              

 Werkplan en begroting 
eerste jaren 

3, 4 3, 4 3, 4              

 Fondsen werven, 
subsidieafspraken 

3 3               

 Werkplan en begroting 
voor eerste jaar. 

3, 4 3, 4 3, 4              

 Vrijwilligersgroep vormen 4       10         

 Samenwerkingsafspraken 
maken met: 

o Organisaties 
o Meewerkers 

3, 4 3,4 4     1, 10         

 Startdocument 
Realisatiefase 

3, 4 3, 4 3, 4 5 5 5 5 1, 5 5 5, 7 5 7, 8 7, 8    

 
Realisatiefase 

                

 Aanstellen vaste 
medewerker(s) 

3, 4 3, 4 4              

 Regels intern beleid 
(huisregels, vrijwilligers- 
vergoeding, enz.) 

3, 4 3, 4 4              

 Opening voorbereiden 3, 4 3, 4               

 Definitieve afspraken 
maken over uitvoering 
activiteiten 

3, 4 3, 4 3, 4              

 Spullen bestellen 3, 4  4              

 PR- en marketingplan 3, 4 3, 4               

 Opening 3, 4 3, 4  5 5 10 10 10 10 10 10 7, 8 7, 8    

 
Gebruiksfase 

                

 Financiering en 
programma volgende jaren 
regelen 

3, 4  3, 4              

 Evaluatie 3, 4  3, 4 5 5 5 5 5 5   7, 8 7, 8    

 P.m.                 
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de trekker/coördinator is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie (de uitvoering kan bij de werkgroep communicatie liggen 
 
1. Contacten 
2. Verslagen 
3. Werkdocumenten 
4. Adviezen 
5. Nieuwsbrief (breed) – gaat altijd samen met informatie op de website 
6. Informatiebrief (gericht) 
7. Website/facebook 
8. Persbericht 
9. Interview door persmedium 
10. Informatiebijeenkomst
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