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Voorwoord  
 
In maart 2017 vierden wij het 1-jarig bestaan van Odensehuis Andante. Een mooie plek 
waar mensen met lichte dementie en naasten elkaar ontmoeten en samen activiteiten 
ondernemen. Het (her)ontdekken van hun talenten geeft mensen energie om het dagelijks 
leven thuis zo plezierig mogelijk voort te zetten.  
 
Tijdens de feestelijkheden werden lovende woorden gesproken. We kregen ook belangrijke 
adviezen: 

• Maak het Odensehuis beter zichtbaar in de omliggende wijk en de rest van de stad  
en 

• Veranker dit prachtige burgerinitiatief stevig in de zorgketen.  
 
We hebben de adviezen ter harte genomen en zijn deze uitdagingen aangegaan. 

• We zochten naar de knelpunten bij de instroom van nieuwe deelnemers en naar de 
blinde vlekken in de communicatie.  

• We versterkten de participatie van buurtgenoten en kleine ondernemers;  
• We zochten de samenwerking met scholen.  
• We gingen in gesprek met sociaal makelaars, casemanagers, beleidsmakers en 

onderzoekers.  
• We trainden onze vrijwilligers.  
• We kwamen elke twee maanden één keer in het nieuws.  

 
Visie voor 2018: elkaar aanvullen en versterken 
 
Het dagelijks leven van mensen met dementie blijft vaak verborgen en onderbelicht, maar 
niet bij mensen die het Odensehuis bezoeken. Met onze experimentele aanpak steunen en 
inspireren wij die mensen die te maken hebben met de eenzaamheid en uitputting van een 
dagelijks leven met dementie thuis. Wij ontwikkelen ons vanuit de kernbegrippen eigen 
kracht en regie, en kwaliteit van leven, en ondersteunen het pleidooi van bijzonder 
hoogleraar Anne-Mei The voor een Sociale Benadering Dementie. Deze insteek bepaalt al 
sinds de start de authenticiteit van het Odensehuis. In 2018 blijven wij openstaan voor 
nieuwe ontmoetingen en samenwerkingsverbanden. 
 
In Utrecht opereren ook andere organisaties die zich richten op de doelgroep van 
Odensehuis Andante. In zo’n geval is elkaar aanvullen en versterken de beste strategie. Het 
is belangrijk dat we niet alleen meer zichtbaar worden, maar ook dat we ons in 2018 blijven 
onderscheiden. 
 
Tijdens de maandelijkse werklunch, waar in principe alle deelnemers, vrijwilligers en 
mantelzorgers aan deelnemen, stellen we een afwisselend aanbod van passieve en actieve 
activiteiten samen. Vanuit de werkplaats “Odense Dok” richten we ons nog sterker op de 
behoefte(n) van de deelnemers die aan het begin van het ziekteproces staan, met 
vrijwilligers die 1-op-1 werken en samen met deelnemers projecten ontwikkelen. “Odense 
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Dok” is een thuishaven van waaruit we expertise ontwikkelen in het ondersteunen van deze 
mensen die met beginnende dementie thuis wonen. Deze expertise verspreiden we via een 
netwerk van buurtgenoten (“Burenroute”) in de buurten in Oost en in de rest van de stad. 
Meer over deze aanpak leest u verderop in dit verslag. 
 
Met dank aan de financiers  
Odensehuis Andante ontvangt in 2018 subsidie van de gemeente Utrecht vanuit het 
beleidsterrein ‘Sociale Prestatie en Dagondersteuning’. Het VSB fonds, Oranjefonds en 
Kansfonds schonken een bijdrage vanuit een meerjaren financiering. Wij danken deze 
organisaties en de donateurs van harte voor hun bijdragen aan dit burgerinitiatief en hopen 
dat zij hun steun aan ons willen voortzetten. 
 
Frans Lischer, 
Voorzitter bestuur 
 
 
 
 
 
  

                Andante werklunch   
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1. Odensehuis verankeren na de opstart 

 
In 2017 lag het accent op het werven van nieuwe deelnemers* en het formeren van een 
nieuw bestuur.  
Mensen moeten meer vertrouwd raken met het bestaan van dit type inloophuis, dat niet 
bedoeld is als eerste stap naar het verpleeghuis, maar juist als ontmoetingsplaats en 
werkplaats om langer thuis te kunnen blijven.  
Odensehuis Andante hanteert een aanlooptijd van ruim twee jaar, waarbij we ons zowel 
baseren op de ervaringen van de Odensehuizen elders in Nederland, als ook op reacties uit 
het veld tijdens onze eerste marktverkenning.  
Jeroen Wilhelmus werd vanaf 1 februari de PR en netwerk coördinator naast 
initiatiefnemer/coördinator Lia Kemerink. Karin Meijer kwam het team vanaf 15 april 
versterken in de functie van algemeen coördinator, waarbij het accent van haar bezigheden 
ligt op de dagelijkse gang van zaken in het Odensehuis en de ondersteuning van 
vrijwilligers. Lia zwaaide op 1 mei af en nam de functie van penningmeester in het bestuur 
op zich.  
 
Het Odensehuis bleef geopend op de dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 16 uur. 
Aanvankelijk leek de groep mensen met geheugenproblemen te groeien maar in het 4e 
kwartaal nam het aantal af, terwijl het aantal vrijwilligers toenam. We kregen te maken met 
verhuizingen naar verpleeghuizen en het overlijden van deelnemers. Zo snel als deze 
mensen vertrokken kwamen er geen nieuwe deelnemers bij. En als het in het Odensehuis 
wat stiller is moeten nieuwkomers wat langer wennen.  
 
Uit ons onderzoek komt naar voren dat mantelzorgers/partners het Odensehuis redelijk goed 
weten te vinden (website, flyers, stickers op straat) en dat professionals (met name 
casemanagers en overige zorgverleners in de wijk) het Odensehuis minder goed weten te 
positioneren bij hun cliënten. Dat is voor een deel goed te verklaren: mensen met dementie 
komen doorgaans pas in een laat stadium van dementie bij deze professionals in beeld. 
Artsen zien wel dat het Odensehuis een unieke en belangrijke rol kan vervullen, juist in de 
ondersteuning van mensen die vroeg in het ziekteproces zijn.  
 
We kwamen op deze manier tot het inzicht dat we intensiever deelnemers moeten werven 
onder vitale senioren, in seniorenwooncomplexen, in kerkgenootschappen en bij 
geheugenpoli’s. Inmiddels zijn er contacten gelegd en komen geleidelijk aan de eerste 
mensen vanuit dit netwerk over de drempel. 
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* Onder ‘deelnemers’ verstaan we mensen met beginnende dementie en naasten (partner, familie, 
vrienden, kennissen, buren); we noemen ze ook wel: bezoekers 
 
 
 
Aantal bezoekers/deelnemers in 2017 in Odensehuis Andante 

  
     
 

Aantal bezoekers  Aantal bezoeken 

 

m. m. 
dem. 

naasten, 
anderen 

m. m. 
dem. 

naasten, 
anderen 

Tijdens de Inloop 18 23 918 1173 
Nieuwjaar High Tea  6 9 6 9 
2 Workshops Aboriginal Art  5 1 10 2 
December Fair  5 15 5 15 

Muziek op schoot  2 0 12 0 

Viering 1-jarig bestaan, 17 maart  8 58 8 58 
3 seizoensontmoetingen  2 7 6 21 
Boodschappenroute  5 15 5 15 
Burenroute (incl naar basisschool) 5 6 5 6 
Dialoogavond Toekomst Odensehuis  0 20 0 20 
Bach recital, november (ihkv Zorgpauze) 0 4 0 4 
2 Mantelzorggroepen U Centraal 0 14 0 84 
Uitstapje Soestdijk  4 3 4 3 
Totaal aantal niet unieke bezoekers  60 175 979 1410 

     Samenvatting Begroot Werkelijk 
   Inloop in Odensehuis     
  Dagdelen per week (1 dagdeel=3u) 9 9 

  Uren per dag 6 6 
  Uren per week 24 18 
  Weken per jaar (gesloten tussen Kerst en 

Nieuwjaar) 51 51 
   Aantal unieke bezoekers per jaar 1, 2 160 148 
  Mensen met dementie voor 

inloop/informatie/deelname aan activiteiten 
28 22 

  Naasten voor inloop/informatie/deelname aan 
activiteiten  

22 24 

  Naasten buiten de Inloop in (mantelzorg-) 
groepen/workshops, andere activiteiten 

60 78 

  Bezoekers voor een lezing, Dialoogavond, Recital 50 24 
   Aantal bezoeken in 2017 5.421 2.389 
  Inloop - Mensen met dementie voor 

inloop/informatie/deelname aan activiteiten 
3.570 951 

  Inloop - Naasten voor inloop/informatie/deelname 
aan activiteiten   

1.683 1.199 

  Buiten de Inloop - Mensen met dementie   28 
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Buiten de Inloop - Naasten in (mantelzorg-) 
groepen en workshops, andere activiteiten 

108 187 

  Buiten de Inloop - Bezoekers voor een lezing, 
Dialoogavond, Recital 

60 24 

  1  Activiteiten binnen de inloop: Nieuwjaarsborrel,  2 workshops Aboriginal Art, Decemberfair,  

   Muziek op schoot. 
       Activiteiten buiten de inloop: 3 seizoensontmoetingen, viering 1-jarig bestaan, uitstapje   

   Soestdijk, Boodschappenroute, Burenroute, Dialoogavond, Bach recital. 
  2 Het totaal aantal unieke bezoekers is een schatting obv grove registratie. Het Odensehuis wil 

    mensen ruimte geven om vrijblijvend en anoniem naar open lezingen/workshops e.d. te komen. 
 
 
Om het aantal deelnemers te consolideren en verder uit te breiden, heeft 2017 opnieuw in 
het teken gestaan van het leggen van contacten met de lokale partners in de zorg- en 
dienstverlening en met andere burgerinitiatieven (zie hoofdstuk 3. Samenwerking) en 
bekendheid geven aan de organisatie (hoofdstuk 4. Publiciteit en communicatie). 
 
 

2. Activiteitenoverzicht 
 
Onder begeleiding van professionals is er in 
Odensehuis Andante een ruim aanbod van inloop 
activiteiten: Andantekoor op dinsdag, handwerken op 
woensdag, tekenen, schilderen, boetseren op vrijdag.   
Nieuwe deelnemers geven aan het prettig te vinden 
dat zij weten wat er te doen is in het Odensehuis. 
Meedoen aan een bestaande activiteit met name 
zingen in het koor is een aantrekkelijke optie.   

 
 

Deelnemers hebben zelf een belangrijke rol in het draaien van het Odensehuis en in de 
invulling van activiteiten. Zij bepalen zelf, samen met de vrijwilligers, wat ze willen doen. De 
een houdt meer van gezelligheid, de ander wil graag iets nuttigs doen. Mede door het 
geringe aantal deelnemers vinden ze elkaar in een combinatie van beide soorten (actieve en 
passieve) activiteiten.  
 
In 2017 zijn incidentele uitstapjes georganiseerd, zoals de excursie naar het Paleis Soestdijk 
in mei in samenwerking met het Odensehuis Amsterdam.  
 
December Fair 
De Odensehuis December Fair op 15 december was een succes. Geanimeerde gesprekken 
tussen deelnemers en gasten werden afgewisseld met het kleuren van kerstkaarten, onder 
begeleiding van kunstzinnig therapeut Hendra Versteegde. De twee optredens van het 
Andantekoor, onder leiding van muziektherapeut José Kooijman, konden rekenen op bijval: 

Zingen met José in Odensehuis Andante 
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de (kerst)liederen werden vol overgave meegezongen. Beneden stond de Odensekraam, 
gebouwd in de vorm van ons logo, door Franklin van Doesburg en zijn vader. In de kraam 
werden oliebollen gebakken en stond een grote pan erwtensoep. Samen met de Surinaamse 
cassaveballetjes was er dus genoeg lekker eten dat de interesse van buurtgenoten wekte! Er 
zijn al plannen gesmeed voor een voorjaarseditie van de fair.  
 
Odense Dok: basis voor een netwerk 
Het Odensehuis is een dynamische ‘werkruimte’ voor kennis- en praktijkontwikkeling die ook 
buiten de muren van het Odensehuis met de maatschappij in gesprek treedt. De nadruk ligt 
op het in gang zetten van een dialoog en het ontwikkelen van nieuwe dementievriendelijke 
praktijken elders in de stad en in het land. 
 
In de context van de werkplaats worden nieuwe werkvormen en campagnes ontwikkeld. In 
eerste plaats door en voor mensen met dementie en hun naasten. En in samenwerking met 
een breder en wisselend netwerk van geïnteresseerden uit de wijk en stad. Het Odensehuis 
biedt het netwerk, de ondersteuning en de faciliteiten. Het collectief van deelnemers brengt 
samen initiatieven in, ontwikkelen ze en voeren ze uit, ondersteund door een team van 
vrijwilligers (in de rol van coach) en een coördinator. Het Odensehuis wil op korte termijn 
uitgroeien tot een onafhankelijk netwerk dat actief is in de stad, bestaande uit losse 
werkgroepen van mensen met (beginnende) dementie, naasten, vrijwilligers en (creatieve) 
professionals. Deze werkgroepen kunnen activiteiten ontplooien, van kleine interventies in 
de wijk, tot gerichte dienstverlening. Gezamenlijk kunnen zij advies en trainingen geven die 
weer door andere partijen overgenomen worden. Bijvoorbeeld door Odensehuizen elders in 
het land, door (50+) woongemeenschappen in Utrecht, door wijkcentra, ouderenbonden, et 
cetera. 
 
Burenroute 
Dit initiatief van Odensehuis Andante heeft tot doel om mensen in de wijk Oost in Utrecht in 
contact te brengen met mensen met dementie en vice versa. Het doel van de Burenroute is 
om de wijk dementievriendelijk te maken. Hiertoe is het belangrijk dat inwoners van de wijk 
zich meer dan nu bewust zijn van het feit dat er mensen met dementie in hun wijk wonen. 
En dat mensen zonder dementie beter in staat zijn om de uitdagingen te herkennen waar 
mensen met dementie in hun dagelijks leven voor staan. Denk aan de weg vinden naar huis 
of naar het Odensehuis, of het vergeten van de boodschappen die ze zouden kopen of hun 
pincode bij pinbetaling. De eerste editie van de Burenroute ging feestelijk van start op 
Nationale Burendag, in de vorm van een gesprek bij een buurtgenoot thuis. De deelnemers 
ontdekten voor het eerst elkaars wooncarrière, hobby’s en talenten. Ook de zorgen werden 
gedeeld: zorgen over de toekomst, zorgen over de zorg.  
 
Greep op Beweging 
Beweging bepaalt voor een groot deel wie we zijn. Het geeft ons karakteristieke trekjes, 
autonomie, eigenwaarde en het heeft invloed op onze denkpatronen. Bij dementie verandert 
onze beweging en de perceptie van het lichaam en kost het letterlijk en figuurlijk meer 
inspanning om in beweging te blijven. Mensen met dementie gaven zelf aan dat ze behoefte 
hebben aan regelmatige begeleiding en zo kwamen we uit bij Franklin van Doesburg (ISA 
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Motion), die een eigen bewegingsanalyse ontwikkeld heeft waarmee je de motoriek van je 
lichaam beter kan (her) kennen. Net zoals de beweging van de ander. Zo kun je elkaar 
ondersteunen bij het innemen van je sterkste houding, op de makkelijkste manier iets 
aangeven en de ander het beste een steuntje in de rug geven.  Franklin: “Mooi als je iemand 
in zijn of haar kracht naar huis ziet gaan. Hopelijk met een beetje meer vertrouwen in hun 
wijze van bewegen. Ook voor mensen met lichte dementie!” Franklin heeft op de woensdag 
en vrijdag enkele workshops gegeven.  
 
 

3. Samenwerking  
 
De onafhankelijke positie van het Odensehuis is van belang om de eigen regie van 
deelnemers te garanderen. Goede samenwerking met partners in de zorg- en 
dienstverlening en met aanverwante maatschappelijke organisaties in de formele en 
informele zorgsector is een speerpunt in het beleid.  
Odensehuis Andante werkt nauw samen met de Bezoekdienst voor mensen met dementie en 
het Steunpunt Mantelzorg, beiden onderdelen van U-Centraal. We zijn regelmatig aanwezig 
bij de Alzheimer Cafés en wisselen ideeën uit met het bestuur van Alzheimer NL-afdeling 
Utrecht.  
Met de MuziekFabriek hebben we 2 groepen ‘Muziek op schoot’ samen gedraaid. Van het 
Odensehuis konden 2 deelnemers meedoen en na de les kwamen de kinderen met hun opa’s 
en oma’s of ouders in het Odensehuis chocomel drinken.  
De loop naar ‘beneden’ waar Podium Oost gehuisvest is met bijvoorbeeld op donderdag een 
senioren-inloop, is eenvoudig en het gezamenlijk kantoortje versterkt de samenwerking 
positief. Zo maken we voor de publiciteit in de Oostkrant gebruik van een gezamenlijke 
advertentie. 
Intensief contact is er met Buurtteam Oost. Maar ook met Buurtteams uit andere wijken, 
sociaal makelaars en buurtondernemers, casemanagers, praktijkondersteuners van 
huisartsen. Deze professionals zijn van groot belang om mensen de mogelijkheid te bieden 
naar het Odensehuis te kunnen gaan. We gingen in gesprek met relevante 
studentenverenigingen om vrijwilligers te werven, met als resultaat dat we op de online 
Carrièrebank van UNSW Brainwave zijn te vinden.  
 
Met Het Gilde ‘zijn’ we in gesprek over het opzetten van een cursus voor mensen met lichte 
dementie over de geschiedenis van Utrecht. Het Odensehuis neemt deel aan de landelijke 
Taakgroep Palliatieve Zorg en Dementie (een initiatief van Septet) die periodiek bijeenkomt 
om nieuw beleid te ontwikkelen. Met de Utrechtse fractie van de Christen Unie zijn goede 
contacten vanwege hun stimuleringsbeleid van vrijwilligerswerk en interculturele 
samenwerking. Hoe zien die contacten eruit, waaruit bestaan ze? 
 
In 2018 zullen deze netwerkcontacten verder uitgebreid worden. Ook worden andere, 
nieuwe netwerken aangeboord, zoals kerkgenootschappen, en de geheugenpoli’s UMC en 
Diaconessenhuis. Vooral in het eerste kwartaal van 2108 zullen we erop gericht zijn het 
deelnemersaantal toe te laten nemen. 
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Dementievriendelijk Utrecht en de boodschappenroute 
Boodschappen doen: zo gewoon alledaags, maar zo lastig als je dementie hebt. Mensen met 
dementie ervaren het als erg belangrijk om zelf hun boodschappen te kunnen doen. Dat 
zorgt voor het behoud van je zelfredzaamheid en de ervaring zelf de regie te blijven voeren.  
Deelnemers en medewerkers van Odensehuis Amsterdam-
Zuid ontwikkelden de ‘Dementievriendelijke 
Boodschappenroute’: een route van (zelf ontworpen) 
gekleurde tegels met aanwijzingen om de weg te wijzen 
naar winkels in de buurt. Dit gaf mensen met dementie 
eigenaarschap en meer verbinding met de buurt, maar ook 
winkeliers werden betrokken. Zij worden zich bewust van de 
obstakels die mensen met vroege dementie kunnen 
tegenkomen in hun winkel, en hun klantvriendelijkheid 
daarop aanpassen.  
 
In het kader van en vooruitlopend op Dementievriendelijk 
Utrecht, heeft het Odensehuis in 2017 de 
Boodschappenroute uitgezet. Deze is half september als ‘pilot’ gerealiseerd tussen het 
Odensehuis en het winkelgebied aan de Burgemeester Reigerstraat. De betrokken 
ondernemers nemen en tonen verantwoordelijkheid rondom de toenemende vraag en zorg 
rondom mensen met dementie. Zij bieden hun personeel kennis en vaardigheden aan 
middels een korte online training en informatiemateriaal voor hun personeel in de winkel. De 
training wordt hen aangeboden door Samendementievriendelijk. Zo worden problemen als 
gevolg van dementie herkend en begrepen, en kunnen medewerkers mensen met dementie 
helpen bij het winkelen, en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het zolang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen in de eigen buurt.   
 
Naasten 
Twee gespreksgroepen mantelzorgers van U-Centraal houden hun maandelijkse 
bijeenkomsten in het Odensehuis. Zij kunnen blijven lunchen, waardoor zij bekend raken 
met het Odensehuis.  
Bij de seizoensontmoetingen voor naasten van mensen met dementie staan ontspannen, 
delen en ontmoeten voorop. Het is een interactieve verwen- en uitwisselingsmiddag met 
workshops, georganiseerd in samenwerking met U-Centraal. Hun mensen met dementie 
kunnen meekomen, er is voor hen een apart programma. 
 
E-Health 
In juni deden we mee aan een experiment met gezichtsherkenning, een pilot van de 
Utrechtse firma Medworq. Begin juli namen we deel aan een bijeenkomst over e-health en 
domotica. We waren aanwezig bij bijeenkomsten van het NUZO (seniorenoverleg) en het 
NIZU (informeel platform voor vrijwilligersorganisaties). 
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Basisschool de Odyssee 
Op vrijdagmiddag 15 september zijn Aart, Piet, Ina, Karin, en Jeroen samen met Hendra 
Versteegde op bezoek geweest in groep 4 van basisschool De Odyssee aan de Homeruslaan. 
We zijn met kleine groepjes leerlingen samen gaan tekenen. 
Het thema werd bedacht naar aanleiding van een mooi verhaal dat Hendra voorlas. 
Er ontstonden gestileerde, dan weer wilde taferelen op het papier met allerlei verschillende 
motieven, vaak met zelf gemengde kleuren. Een krokodil met een warme trui, een olifant die 
een vrolijke straal water spuit. 
Hendra verzamelde de resultaten terwijl Aart een ontroerend dankwoord sprak. De kinderen 
zongen tot slot nog een prachtig lied over een olifant. We werken aan een vervolg. 
 
Delegaties 
Tenslotte konden we ons verheugen op het bezoek van 
twee delegaties uit Japan, begeleid door mevrouw 
Yamada, tevens tolk. Dit contact kwam tot stand via de 
gemeente Utrecht. Voor beide delegaties was het 
onderwerp het dementie vriendelijk maken van de 
provincie Aichi. 
 
In bijlage 1 is een overzicht van onze netwerkcontacten 
met diverse organisaties en individuen toegevoegd.         Piet spreekt een Japanse delegatie toe 
 
 

4. Publiciteit en communicatie 

 
2017 was een goed jaar voor de aandacht van de media; gemiddeld één keer per twee 
maanden kwam Odensehuis Andante in het lokale of landelijke nieuws. 
De verschillende uitingen in de media zijn te vinden op de website: 
http://inloophuisandante.nl/oidensehuis-andante-media/ 
 

• DUIC, 30 januari “Onder de Mensen: Samen iets beleven bij inloophuis voor 
beginnende dementie” 

• Dagblad Trouw, 17 februari “Het Odensehuis haalt beginnend dementerenden uit 
hun isolement” 

• De Oud-Utrechter, 20 februari “Odensehuis helpt mensen met beginnende dementie” 
• RTV Utrecht, 15 maart “Inloophuis in Utrecht voor mensen met geheugenverlies en 

dementie” 
• Algemeen Dagblad, 12 april “Niet dementie maar mens centraal in inloophuis” 
• DUIC, 4 september “Boodschappenroute voor mensen met dementie” 
• Algemeen Dagblad, 5 september “Utrechtse ondernemers krijgen les over omgang 

met dementerenden” 
• RTV Utrecht – Bingo FM, 23 oktober “Boodschappenroute voor dementerenden” 
• Mantelmaggezien (U-Centraal), najaar, katern over Odensehuis, en interview met 

deelnemer Adri en haar partner Wim 
 

http://inloophuisandante.nl/oidensehuis-andante-media/
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Odensehuis Andante is inmiddels ook te vinden op de sociale media: 
 
Twitter 
https://twitter.com/@OdensehuisA 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/Odensehuis-Andante-227056274368459/  
 
 
Website, digitale nieuwsbrief en andere publicaties 
In het kader van de Boodschappenroute werd de website grondig vernieuwd en 
gesegmenteerd op vier doelgroepen: mensen met dementie, naasten, vrijwilligers, en 
dementievriendelijke wijk. Er werd een speciale flyer gemaakt die bij winkeliers en huis-aan-
huis in de omliggende straten verspreid werd. Voor dit project is een speciaal communicatie- 
en PR-plan geschreven. Er werden nieuwe flyers gemaakt om vrijwilligers en bestuursleden 
te werven. In het 4e kwartaal kwamen 3 aspirant bestuursleden in beeld. 
 
In 2017 zijn 32.360 unieke bezoekers gemeten, wat een stabiele stijging in de interesse voor 
Odensehuis Andante aangeeft. 
 
Via onze externe nieuwsbrief wordt bekendheid aan Odensehuis Andante en de activiteiten 
gegeven. Deze nieuwsbrief werd in 2017 twee keer verstuurd. Eind december waren er 99 
abonnees. De interne nieuwsbrief (waarin de agenda en het verslag van de maandelijkse 
werklunch wordt weergegeven) wordt naar 15 contacten verstuurd. 
 
Week van de Dementie 
In de Week van de Dementie (3e week van september) organiseerden wij een Buurtborrel in 
café-restaurant Buurten, met name voor winkeliers en bewoners aan de Boodschappenroute 
maar daar bleek helaas weinig belangstelling voor, ondanks huis-aan-huis uitnodigingen en 
direct contact met winkeliers. 
Odensehuis Andante was aanwezig met een stand tijdens twee voorstellingen van de 
theaterproductie “Dag Mamma” en tijdens de culturele zaterdagmiddag van Podium Oost, in 
september. 

 
5. Organisatie 
 
Bestuur 
We begonnen het jaar met drie bestuurders, Frans Lischer (voorzitter), Esther Schenkelaars 
(secretaris/penningmeester) en Petra Dieltjens (bestuurslid). In het 1e kwartaal voegde zich 
daar Laura Vermeulen bij, als algemeen bestuurslid. Het bestuur leverde een bijdrage aan de 
viering van het 1-jarig bestaan, in maart. Thomas Rietkerk was van april tot september 
bestuurslid. Per 1 mei traden Petra en Esther af en kwam Lia Kemerink als tijdelijk 
penningmeester het bestuur versterken. Er werden gesprekken gevoerd met verschillende 
aspirant bestuursleden. In het 4e kwartaal raakten drie nieuwe, geïnteresseerde bestuurders 

https://twitter.com/@OdensehuisA
https://www.facebook.com/Odensehuis-Andante-227056274368459/
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betrokken, waarvan er één al direct in december bij de vergadering aanschoof met als 
ambitie om de functie van penningmeester te gaan vervullen. Het bestuur kwam in totaal 7 
keer in vergadering bijeen. Eind november was er een brainstormsessie over de toekomst 
van Odensehuis Andante, geleid door Frans en Laura. 
 
Op 31 december 2017 bestaat het bestuur uit: 
F. Lischer   : voorzitter 
C.A.M. Kemerink  : penningmeester  
Vacature  : secretaris 
L.H. Vermeulen : algemeen bestuurder  
 
De stichting is opgericht op 27 mei 2015. 
De statutaire zetel van de stichting is Utrecht. 
De stichting staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63411350. 
 
Bij beschikking van 4 augustus 2015 is de stichting Odensehuis Andante vanaf de 
oprichtingsdatum aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. 
 
Coördinatoren 
Op 1 januari was Lia Kemerink coördinator. Jeroen Wilhelmus werd vanaf 1 februari 
aangesteld als coordinator voor de PR en het netwerken. Karin Meijer kwam vanaf 15 april 
het team versterken als coordinator voor de dagelijkse gang van zaken in het Odensehuis, 
waarna Lia op 1 mei afzwaaide.  
 
Vrijwilligers  
Suzette, Veronica, Mona, Stephanie, Jorge en Mirjam zijn de gastvrouw/ -heer, die de 
mensen verwelkomen, het Odensehuis tot een ‘thuis’ maken en de faciliteiten bieden 
waardoor de deelnemers zich kunnen ontplooien. Jepke en Ineke voerden kleine projecten 
uit, waarbij Ineke een belangrijke rol vervult in de communicatie van het Odensehuis. 
Franklin van Doesburg bouwde de oliebollenkraam samen met zijn vader. ‘Achter de 
schermen’ werkte Diederik Vermeulen aan de website en nieuwsbrief. Uit de kring van 
buurtbewoners meldden zich nog enkele vrijwilligers; mensen die graag 1-op-1 activiteiten 
ontwikkelen met deelnemers. 
 
De vrijwilligers hebben dit jaar samen 1480 uren in het Odensehuis gewerkt. 
Als dank voor ieders inzet bood het bestuur alle vrijwilligers en medewerkers (die draaien 
ook veel onbetaalde uren) een heerlijk Kerstdiner aan in het Odensehuis. 
Werving van vrijwilligers vindt plaats via de websites van Jekuntmeer, de Vrijwilligerscentrale 
en Vrijwilligersacademie, Utrecht Cares en studievereniging UNSW Brainwave, de wijkkrant 
van Utrecht Oost en via gesprekken met buurtgenoten. 
Dankzij de grote inzet van vrijwilligers en freelancers ontwikkelt het Odensehuis zich tot een 
groeiend burgerinitiatief.  
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Freelancers 
Professionele freelancers werden ingeschakeld voor de inloopactiviteiten Muziek (José 
Kooiman), Bewegen (Olga Feenstra, Franklin van Doesburg), en 
Tekenen/schilderen/boetseren (Hendra Versteegde). Voor de Boodschappenroute werden 
freelancers ingehuurd (Maarten Osieck, Chulah Berkowit, en Loekie Beemer).  

Marjolein Baars verzorgde voor de vrijwilligers enkele 
workshops over contact maken met mensen met 
dementie en was actief als coach voor zowel vrijwilligers 
als coördinatoren. Ook begeleidde zij de Burenroute. 
Hetty Bosch heeft twee workshops schilderen gegeven 
over Aboriginal Art. Lara van Triest hielp bij 
verschillende administratieve werkzaamheden. Op haar 
en Terry Timmers hebben we enkele keren een beroep 
gedaan om tijdens de inloop het team te versterken.  

 
Stagiaire 
Juliette kwam via bemiddelaar Academie van de Stad vanaf eind augustus stage lopen in het 
Odensehuis. Juliette volgt een hbo-studie maatschappelijk werk, en een tweede studie 
psychologie. In het begin was het voor beide partijen aftasten welke rollen voor haar het 
meest geschikt zouden zijn. Juliette heeft twee keer aan een presentatie deelgenomen voor 
een delegatie uit Japan en samen met Jeroen een presentatie gegeven over het Odensehuis 
aan de Utrechtse vereniging voor huisartsen (HUS). Juliette signaleert: “Ik vind het heel leuk 
om te zien hoe de deelnemers elkaar helpen. Samen werken zij aan autonomie. De 
vrijwilligers kunnen goed inschatten waar het nodig is om te helpen en kunnen mensen ook 
goed motiveren om iets zelf te proberen.” 
Na de start van de Burenroute werd zij door Marjolein Baars begeleid bij de inventarisatie 
van deelnemers en de coördinatie ervan. De samenwerking met de Academie van de Stad 
bevalt goed en wordt in 2018 voortgezet. 
 
Advies 
Margo Langedijk, programmamanager van Odensehuis Amsterdam Zuid is enkele keren om 
organisatie-advies gevraagd. 
Bert Kuijf, consultant, en Elena Bendien, gerontoloog en onderzoeker, hebben het bestuur 
geadviseerd bij de selectie en benoeming van kandidaat bestuurders.  
 
Comité van Aanbeveling  
De volgende personen verbonden hun naam aan Odensehuis Andante: 
 
Mevrouw drs. Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima 
Centrum, voorheen voorzitter Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar; 
De heer prof. dr. E.J.A. (Erik) Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie Vrije 
Universiteit van Amsterdam; 
Mevrouw prof. mr. dr. B.A.M. (Anne-Mei) The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan 
de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van 
Amsterdam; 
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Mevrouw drs. Marie-José H.E. Gijsberts, specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts 
palliatieve zorg; 
Mevrouw prof. dr. M.J. (Marieke) Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap 
Universiteit Utrecht; 
De heer prof. Dr. J.P.J. (Joris) Slaets, hoogleraar Ouderengeneeskunde Rijksuniversiteit 
Groningen en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing. 
 

 6. Financiën  
 
Wat is binnengekomen en wat is uitgegeven? Evenals in het eerste jaar 2016 heeft 
Odensehuis Andante investeringskosten en exploitatiekosten gehad. Voor beide begrotingen 
met respectievelijk € 26.470 en € 129.750 waren er voldoende financiële middelen om deze 
te dekken. Dit was te danken aan subsidie van de gemeente Utrecht uit de WMO-voorziening 
Sociale prestatie en Dagbesteding, en schenkingen van diverse fondsen.  
Het deelnemersaantal was lager dan verwacht, waardoor er minder activiteiten werden 
uitgevoerd; met als gevolg minder kosten, maar ook minder inkomsten van eigen bijdragen 
door deelnemers. 
 
Zie de Jaarrekening 2017 voor de exacte financiële situatie van Odensehuis Andante.  
De Gemeente Utrecht heeft in het najaar haar vertrouwen gegeven door ook in 2018 een 
deel van de kosten te zullen financieren, waardoor het Odensehuis de kans krijgt verder 
door te starten. De fondsen VSB, Oranjefonds en Kansfonds hebben in principe hun 
financiering voor het volgend jaar toegezegd, onder voorbehoud van hun akkoord na 
beoordeling van de financiële en inhoudelijke verslaglegging over 2017. Dit geeft ons de 
steun om 2018 met vertrouwen in te gaan. Wij realiseren ons heel goed, dat het aantal 
deelnemers flink moet toenemen om het Odensehuis een gezonde financiële basis voor 
verdere financiering te geven. In 2017 is daar hard aan gewerkt en ook het eerste kwartaal 
van 2018 zal in het teken staan van het versterken van de geledingen, zowel in de 
bekendmaking van het Odensehuis bij burgers/mogelijke bezoekers, alsook in het netwerken 
en in het bestuurlijk versterken van het draagvlak.  
 

7. Dankwoord 
 
De activiteiten en investeringsuitgaven van het Odensehuis zijn mede mogelijk gemaakt 
dankzij giften van deelnemers en vrienden van de Stichting Odensehuis Andante, onze 
oprechte dank hiervoor! 
Onze hartelijke dank gaat uit naar al deze bekende en anonieme donateurs, de Gemeente 
Utrecht en de fondsen.  
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Bijlage 1. Selectie netwerkcontacten 2017   
 

 
 

 

   
 

   
 

Bertha Acosta software architect 

Majid Ahmadian Buurtondernemer, buurtteam 

Trevi Awater software ontwikkelaar/ teamleider 

Marjolein Baars theatermaker 

Vasso Belia docent Grieks, Engels 

Jeannette Blok casemanager 

Dido Blonk psycholoog 

Reilif Bonse sociaal makelaar 

Hetty Bosch verpleegkundig consulent, Aboriginal Art 

Liesbeth Dallinga praktijkondersteuner 

Joop de Bruin Huisarts np, wandelgroep Podium Oost 

Gerard de Geus Senior beleidsmedewerker Gemeente Utrecht 

Bart de Haan systeem ontwikkelaar 

Marianne de Jonge casemanager 

Bastienne De Regt fysiotherapeute/docent ergotherapie 

Berny de Vries manager 

Kees Diepeveen wethouder 

Mike Ebbs docent Nederlands 

Hans Elsendoorn Voorzitter Podium Oost 

Alberdien Engelkes vrijwilliger (musicus/verpleegkundige) 

Sarah Faber Coordinator Podium Oost 

Joost Flier jurist 

Tijs Gerritsen website bouwer 
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Freek Gillissen verpleegkundig consulent 

Ada Grasmeijer mantelzorg ondersteuning, respijtzorg trajecten,  

Angelique Heerdink Projectleider Handje Helpen 

Emilia HernándezPedrero sociaal makelaar 

Maaike Homan journalist 

Thijs Jansen projectleider wijkverpleging 

Saskia Janssen neuropsycholoog / onderzoeker 

José Jeltes senior beleidsadviseur Gemeente Utrecht 

Josephine Kestens docent computergebruik 

Gertrude Laan vrijwilliger 

Miranda Lahr casemanager dementie 

Margo Langedijk programma manager  

Tamara Leguit sociaal makelaar 

Andrea Lehr Bezoekdienst Dementie U-Centraal 

Justy Lubbersen commissaris PR 

Zohra Mahmodi coordinator waarvan? 

Cocky Meijer Bestuurder Alzheimer NL Stad Utrecht 

Marie-José Meulenbelt coach waarvan? 

Emiel Oolderink gerontoloog/onderzoeker, 

Maarten Osieck buurtondernemer 

Esther Pantekoek docent ensemble MuziekFabriek 

Evelien Pullens docent/coach 

Martin Quaak maatschappelijk werker, buurtteam 

Constantijn Sadée neuropsycholoog / teamleider 

Esther Seijsener onderzoeker 

Henri Snel architect, onderzoeker 

Eveline Stroucken wijkadviseur 

Marie te Marvelde journalist 

Terry Timmers beeldend kunstenaar 

Jan Troost activist rechten voor mensen met beperking, 

Stan van den Brink wijkagent 

Franklin van Doesburg bewegingsexpert 

Floris van Dusseldorp planoloog 

Corline van Es buurtondernemer 

Marian van Hooy marketing consulent 

Suzette van IJssel geestelijk verzorger 

Maarten van Ooijen Fractievoorzitter Christen Unie 

Margaret van Straalen Dagactiviteitencentrum Utrecht Oost 

LaraMatanja van Triest student toegepaste psychologie 

Jasper Veldhuis journalist 

Linda Vermeer Coordinator waar? 

Laura Vermeulen onderzoeker / medisch antropoloog 

Lies Vigh sociaal makelaar 
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Mieka Vroom adviseur /filosoof /journalist 

Margriet Wanders netwerkcoördinator 

Bram Warmenhoven financieel analist 

Andy Wernsen Coordinator Podium Oost 

Ineke Wienese psycholoog 

Sonja Willemsen coach/mediator/docent, Wijkraad 
 

 


	Feestelijke start van de Boodschappenroute op 12 september 2017
	Jaarverslag 2017
	Utrecht, 16 januari 2018
	Inhoud
	Wim, Stephanie en Aart
	Tekst en foto’s: Odensehuis Andante
	Visie voor 2018: elkaar aanvullen en versterken
	Dementievriendelijk Utrecht en de boodschappenroute
	Twitter
	Facebook
	Website, digitale nieuwsbrief en andere publicaties
	Bestuur

