
      

      

 

Missie  

Odensehuis Andante geeft invulling aan een samenleving, waarin mensen met geheugenverlies 

en dementie een waardevolle plaats innemen en zolang mogelijk thuis wonen. Dit wordt 

gerealiseerd door het bieden van een inloophuis 

geheugenverlies, dementie, én hun naasten.

 

Visie 

Odensehuis Andante  

� draagt eraan bij dat mensen met geheugenverlies en (beginnende) dementie, ongeacht hun 

leeftijd, zolang mogelijk thuis kunnen leven en een actieve, zinvolle bijdrage leveren aan de 

samenleving. Zij voeren zolang mogelijk zelf de regie over hun leven, kunne

het verloop van hun ziekte, werken aan de opbouw van een sociaal netwerk en vragen 

aan naasten.  

� biedt mentale steun aan naasten om de zorg voor 

manier vorm te geven. 

� voorziet als burgerinitiatief in een behoefte in de samenleving, waarin de zorg voor mensen 

met geheugenverlies en dementie steeds meer door naasten en vrijwilligers gedragen wordt 

en steeds minder intramuraal plaats vindt.

 

De missie en visie worden uitgewerkt in de doelstellingen, 

 

Doelstellingen van Odensehuis Andante

� Het Odensehuis biedt een ontmoetingsplek voor 

dementie, én voor al hun naasten. Uitdrukkelijk noemen we hier ook mensen, die op jonge 

leeftijd met geheugenverlies of dementie te maken hebben, én hun naasten.

� Mensen worden gewaardeerd 

en het activiteitenaanbod zijn zodanig dat men zich nuttig, gezien en begrepen voelt.

� Niets moet en veel mag. In een

zijn zoals die is. Respect, erkenning, veiligheid, structuur en rust zijn kernwaarden.

� In het contact gaat het niet om ziektebeelden of symptomen, maar om 

mens als geheel, in al zijn/haar

bijvoorbeeld een gesprek ontstaan over hoe het leven met dementie eruitziet en welke 

(individuele) ontwikkelingen er mogelijk zijn. 

� Odensehuis Andante wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de 

positie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken

van mensen met dementie vergroten

� Het Odensehuis streeft na dat mensen met dementie beter zichtbaar

wonen en dat  buurtgenoten, familie en vrienden dementie leren herkennen, begrijpen en 

accepteren. 
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Werkwijze van Odensehuis Andante

� Er is géén indicatie noch diagnose nodig om binnen te lopen. 

bijgehouden en het Odensehuis valt niet binnen het zorgstelsel

� Binnen de openingstijden kunnen
hun naasten) inlopen wanneer, hoe vaak en hoe lang hij/zij dit zelf wens

� Deelnemers komen voor een kopje koffie

ervaringen, informatie over dementie, deelname aan een activiteit, 

thuis even tussenuit te zijn, of gewoon om er te zijn. 

� Met de aangeboden activiteiten 

mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken 

� Het activiteitenaanbod vindt in afstemming met deelnemers plaats. 

� Er kan voorlichting gegeven worden aan buurtbewoners, familie

� Er wordt geen zorg in de vorm van verpleging of verzorging verleend; indien een deelnemer 

deze zorg nodig heeft, dient hij/zij dit zelf 

 

Organisatie van Odensehuis Andante

� De organisatiestructuur is horizontaal, opgebouwd uit een aantal 

heeft z’n eigen functie en taak in de organisatie, zoals Beleid, Huisvesting

� De eigen regievoering, keuzevrijheid
geheugenverlies, dementie, én hun naasten) staan centraal. 

� Bestuurders, vrijwilligers en betaalde krachten zetten zich 

de deelnemers, ook zij ontplooien hun talenten

� Het Odensehuis wordt door burgers gedragen. 

manier en met zijn/haar talenten 

� Vrijwilligers en betaalde krachten hoeven niet medisch geschoold te zijn; naast enige 

(ervarings)kennis over dementie is de menselijke maat bepalend voor deelname aan het 

project. Vrijwilligers kunnen intern geschoold worden op o.a. werkwijze, 

� Het behouden van een onafhankelijke positie is van belang om de eigen regie

deelnemers te waarborgen. Goede samenwerking met zorg

aanverwante maatschappelijke organisaties 

beleid en nodig voor de doorverwijzingen. Odensehuis Andante is als burgeri

andersoortige voorziening dan dagopvang en 

dementiezorg in. Odensehuizen

geheugenverlies en (beginnende) dementie ander

� Een eigen onderkomen is essentieel voor

De locatie dient voorzien te zijn van een zit

doeleinden, een keuken, een kleine gespreksruimte, een kantoorruimte en een tuin of 

buitenruimte. Met 3.050 mensen met dementie in 

wordt de potentie voor deelname aan het Odensehuis geschat op 500 mensen. Het werkelijk 

aantal deelnemers wordt op 15 tot 

� De financiën zullen door gemeente

(waaronder deelnemers) ged

maakt het mogelijk dat mensen met dementie langer thuis kunnen wonen en 

kunnen ‘bijtanken’, waardoor zij de zorg voor hun dierbare langer volhouden. Odensehuis 

Andante draagt daarmee bij aan het overhei

‘participatiesamenleving’ te vergroten. Zo worden de kosten in de zorgsector lager. 

� Ieder die een bijdrage levert aan (het realiseren van) Odensehuis Andante 

visie, ongeacht zijn/haar rol of functie in het geheel.
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