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Jaarplan en Begroting 2018 

Inleiding. 
Voor u liggen de plannen en de financiële onderbouwing van de Stichting Odensehuis Culemborg 

voor het jaar 2018. In maart 2017, het oprichtingsjaar van de Stichting zijn we klein, maar wel 

professioneel begonnen. Dat was een bewuste keuze; op deze manier kunnen de activiteiten samen 

met deelnemers en vrijwilligers groeien naar een maat die past bij Culemborg. Er is een stevig 

fundament gelegd met een actief, betrokken bestuur en de aanstelling van de coördinator. Een 

hechte groep deelnemers bezoekt wekelijks het Odensehuis, ondersteund door enthousiaste 

vrijwilligers. Het Odensehuis staat op de sociale kaart van Culemborg. Financieel zorgt de gemeente 

Culemborg voor een solide basis met subsidie uit (voorlopig) de incidentele middelen. 

2018 staat in het teken van verankering van hetgeen in 2017 is bereikt, met doorgroei vanaf dit 

fundament. We streven in 2018 naar een meer planmatige aanpak van het personeels- en 

vrijwilligersbeleid, de PR en communicatie, van onze netwerkcontacten en de fondsenwerving.  

Een eigen locatie en actieve fondsenwerving krijgen prioriteit in 2018. We gaan werkgroepen in het 

leven roepen die ons ondersteunen bij de uitvoering van onze plannen. 

 

Culemborg, november 2017  Bestuur stichting Odensehuis Culemborg: 
     Sophie Hakvoort, voorzitter 
     Ank Schröder, penningmeester 
     Eveline Brand, secretaris 
     Olga Ellerman, bestuurslid 
     Bettie ten Cate, bestuurslid 

Renée Lankwarden, coördinator 

 

1 Een eigen plek in 2018 
Huisvesting is een belangrijk thema. In de Ridderstraat 4 zijn we gastvrij ontvangen en hebben we 

een huiselijke plek gevonden, maar de afhankelijkheid van de stichting Binnenwaard (de 

hoofdhuurder) is een bron van onzekerheid voor de toekomst. We hebben geen invloed op de 

inrichting van het pand. Voor 2018 hebben we als doel meer stabiliteit te bereiken op dit vlak door te 

streven naar een eigen ruimte, al dan niet in gedeeld gebruik. Een vaste, eigen locatie geeft 

continuïteit, is als houvast belangrijk voor de deelnemers en geeft meer mogelijkheden om uiting te 

geven aan ons eigen karakter. 

➢ Doel: een vaste, eigen locatie met minimaal 2 ruimtes en een keuken (liefst met 

uitbreidingsmogelijkheden). Inrichting en sfeer te bepalen samen met de deelnemers en 

vrijwilligers. Gedeeld gebruik is een optie. 

Odense? 

In 2008 is een groep burgers uit Amsterdam op zoek gegaan naar een nieuwe vorm van 

ondersteuning aan thuiswonende mensen met beginnende dementie. Inspiratie vonden zij in de 

Deense stad Odense. In 2009 richten zij het eerste Odensehuis op in Amsterdam en noemden het 

naar hun inspiratiebron. Inmiddels zijn er al zo’n 20 Odensehuizen door heel Nederland! 
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➢ Hoe gaan we dat bereiken: instellen van een werkgroep Huisvesting. Deze krijgt als opdracht, 
om een programma van eisen op te stellen en huisvestingsopties te onderzoeken. 

 

2 Financiën en fondsenwerving 
Het verwerven van voldoende inkomsten om onze activiteiten te bekostigen vraagt veel aandacht. 

De gemeente Culemborg heeft toegezegd te streven naar financiering van de randvoorwaarden voor 

de exploitatie van het Odensehuis voor 2017, 2018 en 2019. Deze randvoorwaarden bestaan uit de 

loonkosten van de coördinator, huisvesting en kosten voor vrijwilligers en bestuur. Dat geeft een 

stevige basis, maar het is niet voldoende. Sponsorgelden en de vrijwillige bijdragen moeten de 

exploitatie gezond maken. Fondsenwerving zal voortdurend onze aandacht vragen. 

➢ Doel: een goede financiële administratie en een gezonde exploitatie, op basis van 

continuering van de gemeentelijke subsidiering en actieve fondsenwerving. 

➢ Hoe gaan we dat doen: instellen van een werkgroep Financiën. Deze krijgt tot taak: het 

opstellen van een Plan van Aanpak Fondsenwerving en uitvoering daarvan, het opstellen en 

onderhouden van de financiële administratie.  

3 Deelnemers 
De deelnemersgroep vormt uiteraard het hart van onze activiteiten. Samen met de vrijwilligers en 

de coördinator geven zij vorm aan een plek waar lotgenoten (mensen met geheugenproblemen of 

beginnende dementie en naasten) zich thuis voelen, door middel van de open inloop en het 

organiseren van activiteiten. Er blijkt behoefte aan lotgenotencontact tussen naasten onderling; we 

gaan in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg (ElkWelzijn) en de dementieconsulent (Nancy 

Kwinten) een gespreksgroep voor naasten organiseren met deskundige gespreksleiding. Tot nu toe is 

nog niet gebleken dat mensen met geheugenproblemen daar behoefte aan hebben, maar als dat wel 

zo blijkt te zijn gaan we daar zeker mee aan de slag. 

Voor 2018 streven wij naar een gestage groei van het aantal mensen dat het Odensehuis Culemborg 

weet te vinden. Uit onze netwerkcontacten blijkt dat potentiele deelnemers toch nog een drempel 

ervaren om naar het Odensehuis te komen, hoe laag die ook is. Taboe op dementie kan daarbij een 

rol spelen. Het organiseren van informatiebijeenkomsten, gespreksgroepen en activiteiten kunnen 

bijdragen om die drempel te verlagen.  

➢ Doel: verdubbeling aantal deelnemers die regelmatig het Odensehuis bezoeken en financieel 

en/of actief bijdragen. 

➢ Hoe gaan we dat bereiken:  

1. Door een actief wervingsbeleid (zie PR, communicatie en netwerken). 

2. Informatiefunctie actief invullen: het organiseren van één of meer (publieks-) 

informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld rond een thema. 

3. Bijdragen aan de Dementievriendelijk Samenleving (overheidscampagne). 

4. Organiseren van gespreksgroepen voor lotgenoten, die toegankelijk zijn voor mensen 

die al naar het Odensehuis komen én voor hen die dat (nog) niet doen. 

5. Ontwikkeling activiteitenprogramma ‘OdenseActief’ op de donderdagmiddag. 
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4 Personeel en vrijwilligers 
Met ingang van 1 juli tot 31 december 2017 is Renée Lankwarden aangesteld als coördinator. Er is 

een voorlopige taak- en functieomschrijving en een tijdelijke aanstelling via een payroll-constructie. 

Voor 2018 wordt deze aanstelling met 1 jaar verlengd; de formele werkgeversfunctie wordt onder 

gebracht bij een plaatselijke organisatie (Zorgcentra de Betuwe). Inhoudelijk ligt de 

werkgeversfunctie bij het bestuur van de stichting Odensehuis Culemborg. In 2018 wordt hieraan 

verder vormgegeven. 

De vrijwilligers die in 2017 betrokken zijn bij de deelnemersgroep waren allen al in de initiatieffase 

betrokken bij de plannen voor een Odensehuis in Culemborg. Als de deelnemersgroep groeit, zal het 

aantal vrijwilligers mee moeten groeien; dit zal actievere werving vragen. In 2018 ontwikkelen we het 

vrijwilligersbeleid en stellen dat vast.  

➢ Doel: toename aantal vrijwilligers (passend bij de groei van het aantal deelnemers) 

en behoud van huidige vrijwilligers. 

➢ Doel: formalisering werkgeversfunctie. 

➢ Hoe gaan we dat bereiken: instellen van een werkgroep Personeel en Vrijwilligers. Deze krijgt 

tot taak om een personeels- en vrijwilligersbeleid te maken, zoals vrijwilligerscontract en 

scholing. Het personeelsbeleid omvat onder andere een definitieve taak- en 

functieomschrijving, een plan voor functioneringsgesprekken en aanstellingsmogelijkheden 

voor bijvoorbeeld uitbreiding van de coördinatie-uren voor het activiteitenprogramma. 

5 PR, communicatie en netwerkcontacten 
Communicatie is onontbeerlijk om onze ambities waar te maken. In 2017 is het Odensehuis al 

behoorlijk op de (sociale-) kaart gezet: er is een website ontwikkeld, recent zijn er folders, posters en 

visitekaartjes gemaakt. Om onze doelgroep te bereiken zijn ook de netwerkcontacten van groot 

belang: zij zijn vaak de doorverwijzers voor mensen die baat kunnen hebben bij het Odensehuis om 

een leven met toenemende beperkingen te accepteren. Ook kunnen zij de al eerdergenoemde 

drempel verlagen. In 2017 hebben we deelgenomen aan een aantal netwerkbijeenkomsten, zoals het 

Geriatrisch Netwerk, Netwerk Dementie, Ouderen en Ontmoeting en de Seniorenmarkt. 

➢ Doel: continuïteit in PR- en communicatie-activiteiten, zoals een actuele website, 

krantenberichten, drukwerk, social media, etc. 

➢ Doel: effectieve inzet van het netwerk en netwerkcontacten. 

➢ Hoe gaan we dat doen: instellen van een werkgroep PR, Communicatie en Netwerk. Deze 

krijgt tot taak het opstellen van een Plan van Aanpak voor 2018, uitvoering van daaruit 

voortvloeiende PR-activiteiten en het maken van strategische keuzes met betrekking tot 

netwerkactiviteiten.   
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Financieel plan 2018 
 

Inleiding 
Dit wordt de eerste begroting voor een heel jaar exploitatie Odensehuis Culemborg. We kunnen nu 

leren van de ervaringen in het oprichtingsjaar 2017, maar het stelt ons ook weer voor nieuwe 

uitdagingen. 

De te verwachten uitgaven voor de huisvesting zijn een onzekere factor. Het is nog niet duidelijk of 

we onze huidige locatie Ridderstraat 4 in 2018 kunnen blijven huren. Alternatieve huisvesting is er 

nog niet. Het vinden van geschikte huisvesting is het eerste speerpunt voor de Stichting. De 

begrotingscijfers voor de post huisvesting zijn gebaseerd op het huurtarief voor passende locaties dat 

door de gemeente Culemborg gehanteerd wordt. Dat is een redelijk tarief; op dit moment zijn de 

huurkosten lager dan begroot, maar dat kan in 2018 anders zijn. Een eventueel overschot op de post 

huisvesting 2017 zal gereserveerd worden om een eventueel tekort in 2018 op te vangen. 

Op de personeelskosten is beter zicht. De coördinator wordt aangesteld voor 16 uur per week 

volgens de cao VVT, in schaal 50. Met de stichting Zorgcentra de Betuwe is een 

detacheringsovereenkomst opgesteld voor aanstelling van de coördinator voor een jaar vanaf             

1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Hiermee zijn alle formele werkgeversverplichtingen 

overgedragen aan Zorgcentra de Betuwe. Inhoudelijk is het bestuur van de stichting Odensehuis 

Culemborg verantwoordelijk. 

Huisvestings- en personeelskosten vallen binnen de subsidiering door de gemeente Culemborg. 

Het activiteitenprogramma ‘OdenseActief!’ wordt gefinancierd door de vrijwillige bijdragen van de 

deelnemers, maar voor het grootste deel door één of meer fondsen. Onder andere het fonds voor de 

Leefbaarheid van de Provincie Gelderland komt in aanmerking, maar er zal ook onderzoek worden 

verricht naar andere fondsen. De werkgroep Financiën gaat zich hiermee bezighouden. 
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Begroting 2018 
       

UITGAVEN      

       

Huisvestingskosten     

Huur 100 dagdelen algemeen á 65,00    €6.500,00  
Huur 40 dagdelen t.b.v activiteiten OdenseActief á 65,00     €2.600,00  
 Totaal huisvestingskosten    €9.100,00 
 
Personeelskosten      

Algemeen coördinator 16 uur/wk cao VVT/50  €30.000,00  
Coördinatie activiteiten OdenseActief 4 uur/wk cao VVT/50  €7.400,00  
ZZP begeleiding activiteiten OdenseActief 40 weken x €100,00  €4.000,00  
Vrijwilligers- en bestuurskosten   €4.000,00  
 Totaal personeelskosten   €45.400,00  
       

Activiteitskosten      

Materiaal OdenseActief     €3.000,00  
Bibliotheek OdenseActief     €1.000,00  
Consumpties     €2.000,00  
Informatiebijeenkomsten    €1.000,00  
 Totaal activiteitskosten   €7.000,00  
       

Bureaukosten      

Bureaukosten     €2.500,00  
PR, communicatie en voorlichting, algemeen en OdenseActief   €2.500,00  
Onvoorzien     €2.000,00  
 Totaal bureaukosten   €7.000,00  
       

Totaal Uitgaven    €68.500,00  
       

       

INKOMSTEN      

       

Bijdragen deelnemers     

25 deelnemers x 25,00 per maand x 12 maanden =  €   7.500,00  
Basissubsidie Gemeente Culemborg    €40.500,00  
Activiteitensubsidie Fonds voor de Leefbaarheid-Provincie Gelderland   €20.500,00  
       

Totaal Inkomsten    €68.500,00  
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Bijlagen 
De tekst van de bijlagen is gebaseerd op het Ondernemingsplan Odensehuis Culemborg van augustus 
2016. Met name de marktverkenning is geactualiseerd. 
     

Missie, visie en kernwaarden 

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 de 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. 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 wel 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 door zorginstellingen, is er behoefte aan een plek waar 

mensen met beginnende dementie samen met hun naasten zich thuis voelen, actief kunnen zijn, 
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begrip, steun en informatie vinden. Een plek die aansluit op de eigen leefwereld en mensen weer 

perspectief biedt. 

 

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 hebben een inmiddels beproefd 

concept, het Odensehuis, in Culemborg gerealiseerd.  

Het Odensehuis is een open inloopcentrum van, voor en door betrokkenen zelf. Door deze opzet - 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 gestimuleerd 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 werkt samen met 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 

organisatie is, waaraan 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. 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 het doorbreken van het 

maatschappelijke taboe op dementie 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. 

 

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 (bijvoorbeeld buurtbewoners). 

- vrijwilligers die de bezoekers van het Odensehuis willen ondersteunen en 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. 

Bij mensen met beginnende dementie, een fase 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. Ook de naasten hebben behoefte aan steun, informatie en 

voorlichting van goede kwaliteit (Peeters, 2012). Door de laagdrempelige toegang worden mensen 

eerder gemotiveerd informatie en ondersteuning te zoeken. Dit draagt bij  aan langer thuis blijven 

wonen en naasten kunnen de zorg langer volhouden. Zo wordt (dure-) zorg uitgesteld en de kwaliteit 

van leven bevorderd. 
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Marktverkenning 
 

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 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 gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kwamen 

ervoor in de plaats. Dit biedt mogelijkheden voor plaatselijk maatwerk in begeleidingsactiviteiten, 

zoals het Odensehuis, maar is ook nog volop in ontwikkeling. 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). Uit de Dementiemonitor blijkt, dat de mantelzorgers van 

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

Overigens meldde het Sociaal Cultureel Planbureau, 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 richten ons voorlopig alleen op de Culemborgse populatie. In de toekomst kan het Odensehuis 

ook deelnemers aan gaan trekken uit omliggende gemeenten. 

 

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

dementie uitgegeven werden in 2007 bedroegen 3,4 miljard euro. In 2011 nam dat toe tot 4,8 miljard 

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, in de toekomst 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). 

 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.  

 Wet Langdurige Zorg: 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 vrijwillige 

deelnemersbijdrage.  

 

Financiering van het Odensehuis, mogelijkheden 
Het Odensehuis Culemborg streeft naar gespreide financiering om de risico’s zo klein mogelijk te 

houden. Mogelijkheden voor continuïteit in de financiering biedt de WMO algemene voorziening en 

WMO PGB-budgetten. 

Vanuit fondsen is er veel belangstelling om deze burgerinitiatieven te steunen (vooral bij de start), 

zoals het fonds voor de Leefbaarheid van de Provincie Gelderland. Maar er zijn ook andere fondsen 

die geïnteresseerd zijn in het financieren van de activiteiten van Odensehuizen, zoals Nuts Ohra 

fonds, Skanfonds, Rabobank, VSB-fonds, Oranjefonds. Het nadeel van bijdrage van bovengenoemde 

fondsen is dat de bijdragen jaarlijks opnieuw bekeken worden hetgeen financiële onzekerheden met 

zich meebrengt. 
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Maar ouderen zelf zijn ook kapitaalkrachtiger geworden: 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. 

Voor 2017 heeft de gemeente Culemborg een subsidie ter beschikking gesteld vanuit de incidentele 

middelen. Deze subsidie financiert de kosten van coördinator, bestuur en vrijwilligers en de 

huisvesting. De gemeente is voornemens deze subsidie voort te zetten in 2018 en 2019. 

Na afloop van deze periode wordt gekeken of financiering vanuit de WMO-algemene voorzieningen 

mogelijk is. 

 

Tot de mogelijkheden behoren ook: erkenning als ANBI door de belastingdienst, of de oprichting van 

een Stichting Vrienden Van het Odensehuis.  

 

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.  
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Het aanbod in Culemborg voor senioren met geheugenproblemen of (beginnende) 

dementie 
In Culemborg zijn verschillende organisaties waar thuiswonende mensen met (beginnende) dementie 

terecht kunnen voor hulp, steun, informatie, activiteiten of ontmoeting. We willen hier niet compleet 

zijn, maar de volgende organisaties kunnen van belang zijn, en met een aantal werken wij al samen. 

Met elkaar geeft het een beeld van voorzieningen die er al zijn in Culemborg en waar het Odensehuis 

Culemborg bij aansluit of mee samenwerkt. 

ElkWelzijn:  Steunpunt Mantelzorg Culemborg. 

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

mantelzorgmaatjes, lotgenotenbijeenkomsten, cursussen en netwerkcoaching.  

- VIP: vraag en aanbod vrijwilligers. 

- faciliteert bijeenkomsten voor kleine (nieuwe-) zorgaanbieders en 

organisaties die actief zijn met en rondom ouderen.  

- Sociale Wijkteams, wijkcoaches met aandachtsgebied ouderen. 

- Maatjesproject. 

Het AlzheimerCafé Culemborg: 1 maal per maand een bijeenkomst met een thema voor mensen met 

dementie, hun mantelzorgers en professionals.    

Stichting Samen Verder: -plaatselijk vervoer (Klaartje) 
    -vrijwilligerswerk (dagbesteding) 
 
Kunst Educatie Culemborg Een grote groep ZZP-ers (docenten). Mogelijkheden voor aanbod 
voor ouderen: 1) Bandboodcamp voor ouderen, 2) Seniorrock, 3) Ensemble voor ouderen, 4) 
Stemexpressie voor ouderen, 5) Kampvuurgroep en 6) Beeldende vorming en Theater. Het is wel 
professioneel aanbod, geen vrijwilligerswerk. In planfase. 
 
Huis van de Buurt bedoeld voor buurtbewoners en mensen die een extra steuntje in de rug nodig 
hebben. Afhankelijk van de (hulp)vraag, is er een gevarieerd aanbod, zoals ontmoeting, activering, 
preventie, informatie (ook  lezingen), advies en een buurt-restaurant. Ook: Team van de Buurt 
(klussendienst door jongeren voor ouderen). 

 
Bibliotheek Rivierenland staat open als locatie voor burgerinitiatieven voor ontmoeting ouderen, er 
is o.a. een experiment met een spelletjesavond, maar ook activiteiten die te maken hebben met 
boeken, lezen, verhalen etc. 

 
Stichting Senioren Collectief Culemborg (SSCC) stelt zich als doel de belangen van ouderen in 
Culemborg te behartigen en hen activiteiten aan te bieden, zoals themamiddagen, uitjes/dagtochten 
voor alle ouderen in Culemborg. De Kijker is een maandelijkse uitgave van de stichting met o.a. een 
overzicht van activiteiten en bereikt zo’n 1300 ouderen in Culemborg. 
 
Stichting Dienstwerk, klussendienst, maar ook project Senioren Solidair. 
 
Wijkservicecentrum BonVie en Restaurant De Ontmoeting, clubs en activiteiten voor ouderen, 
buurtfunctie voor ontmoeting. Dagopvang voor geïndiceerde zorg (zie hieronder). 
 

Er zijn een aantal zorgorganisaties die zich bezighouden met dagbehandeling, dagopvang, 

dagbesteding en/of dagverzorging voor mensen met dementie. In principe richten deze zich op 



 

15 
 

mensen die (intensieve) zorg nodig hebben. Door de decentralisaties in de zorg, veranderende 

financieringsvormen en wensen van cliënten die meer maatwerk willen, zijn de bestaande 

organisaties flink in beweging en krijgen nieuwe initiatieven een kans. 

Instellingen die voorheen alleen geïndiceerde zorg boden, bieden nu ook aanbod voor niet-

geïndiceerde zorg of begeleiding, vrijwillige hulp of particuliere zorg of begeleiding. 

Een overzicht van het huidige aanbod in Culemborg aan verschillende vormen 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. ong. 15 pers., open 2 dag per week, met/zonder 
indicatie 

wachtlijst toename €60,- per 
dag 

STMR 
-locatie Bonvie 
Dagbesteding 

Ong. 10*, met en zonder indicatie 
*schatting, geen opgave ontvangen 

  Onbekend 

 

 


