Beleidsplan: Ontwikkel- en expertiseprogramma Landelijk Platform
Odensehuizen 2020- mei 2020
Inhoud
De Odensehuizen (Inloop-, informatie-, en ontmoetingsplekken voor mensen met
dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden) in Nederland zijn sinds juni 2016
verenigd in een Landelijk Platform. Sinds december 2018 is het Platform een formele
stichting. De leden van het Platform herkennen zich in de werkpraktijk en
uitgangspunten van het Advies- en ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en
hun naasten in Odense (Denemarken). Daar komt de naam Odensehuis ook vandaan.
(zie bijlage bij het projectplan).
De activiteiten van het Landelijk Platform werden tot november 2017 gefinancierd
door vrijwillige bijdragen in natura en in geld van de aangesloten leden van het
platform. Gezien de enorme toename van het aantal nieuwe initiatieven voor het starten
van een Odensehuis was er behoefte aan een professionelere opzet van de
werkzaamheden van het Landelijk Platform. Hiervoor is een ontwikkel- en
expertiseprogramma voor een periode van drie jaar opgezet. Daarna heeft het Platform
voldoende leden om met de bijdrages van de leden haar werkzaamheden voort te zetten.
De eerste drie jaar doen we naast de eigen bijdrages van leden een beroep op fondsen en
andere externe financiers voor de realisatie van het programma.
Door het uitvoeren van een driejarig ontwikkel- en expertiseprogramma wil het
Platform de basis leggen voor een netwerk van kwalitatief goede Odensehuizen. Ze
verwacht hiermee de uitbreiding van het aantal Odensehuizen met 10 per projectjaar tot
een aantal van 45 Odensehuizen in 2020 te kunnen stimuleren, adviseren en
ondersteunen. Het programma bestaat onder andere een adoptieprogramma voor
nieuwe Odensehuizen. Ook de andere doelstellingen van het Platform zouden hiermee
gerealiseerd kunnen worden. Met het programma willen we de bekendheid van de
Odensehuizen in Nederland vergroten. Verder levert het programma een bijdrage aan
de deskundigheidsbevordering, kennisdeling en methodiekontwikkeling van de leden
van het Platform door themabijeenkomsten, trainingen voor vrijwilligers,
intervisiegroepen en netwerkbijeenkomsten voor coördinatoren, het updaten van het
Handboek Odensehuis, een methodiekbeschrijving en de organisatie van een jaarlijks
Landelijk Congres Odensehuizen.
In het programma wordt aangesloten bij de huidige uitgangspunten en werkwijze van
het Landelijk Platform. Dit betekent dat de Odensehuizen hun kennis, ervaring,
documenten en producten gratis met elkaar delen. Bij de meeste activiteiten van het
Landelijk Platform zullen naast een aantal betaalde medewerkers ook andere
betrokkenen van de Odensehuizen een bijdrage leveren. Voor de thema-en
netwerkbijeenkomsten wordt als het mogelijk is gebruik gemaakt van de locaties van de
verschillende Odensehuizen. De bestuursleden van het Landelijk Platform leveren hun
bijdrage in natura.
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Doelstelling van het project
Het Landelijk Platform Odensehuizen wil met een ontwikkel- en expertiseprogramma
•
nieuwe initiatieven voor Odensehuizen stimuleren, adviseren en ondersteunen
•
een voortrekkersrol vervullen voor de ontwikkeling van de reeds bestaande
Odensehuizen
•
bekendheid geven aan de doelstellingen en werkwijze van de Odensehuizen in
Nederland
•
aanspreekpunt zijn voor personen en organisaties die kennis willen nemen van
de Odensehuizen
•
de Odensehuizen vertegenwoordigen in landelijke netwerken en gremia
•
stimuleren en ondersteunen van onderzoek om de effectiviteit en het belang van
de Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten zichtbaar te maken.

Doelgroep(en) in het project
Het programma is bedoeld voor onderstaande doelgroepen:
•
vrijwilligers, mantelzorgers, mensen met dementie, kwartiermakers,
coördinatoren en bestuursleden van (initiatiefgroepen van) nieuwe
Odensehuizen
•
coördinatoren, vrijwilligers, mantelzorgers, mensen met dementie, bestuursleden
van Odensehuizen die al langer dan een jaar bestaan.
•
belangstellenden: potentiële deelnemers van Odensehuizen, professionals en
vrijwilligers die meer willen weten over de Odensehuizen in Nederland
Belang van het project
De Odensehuizen in Nederland zijn als kleinschalige initiatieven opgezet. Een groot deel
van de huizen wordt als burgerinitiatief gestart. Vanuit het eerste Nederlandse
Odensehuis in Amsterdam is de kennis en ervaring overgedragen naar andere huizen,
die vervolgens hun ervaringen weer deelden met elkaar. Bij de meeste Odensehuizen is
één beroepskracht werkzaam. Verder worden de inloophuizen gerund door de mensen
met dementie zelf, hun mantelzorgers en vrijwilligers. Met deze beperkte formatie is het
niet meer mogelijk om de enorme toename van nieuw te openen Odensehuizen op
dezelfde wijze als voorheen op een goede manier te ondersteunen. Met het ontwikkelen expertiseprogramma van het Landelijk Platform denken we dat dit wel te realiseren
is. Daarnaast hebben de Odensehuizen die als pioniers zijn begonnen na een aantal jaren
ook andere vragen, waar het Platform een coördinerende voortrekkers rol in wil
vervullen. Het gaat om vragen rond structurele financiering, kwaliteitszorg,
ontwikkelen van een dementievriendelijke buurt en vernieuwende activiteiten en
inzichten voor mensen met dementie en mantelzorgers.
Activiteiten en resultaten 2020
Deskundigheidsbevordering
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Met het ontwikkel- en expertiseprogramma wil het LPO eind 2020 minimaal 40 nieuwe
en bestaande Odensehuizen ondersteunen. Het gaat om de ondersteuning van rond de
300 vrijwilligers en 40 professionele medewerkers
Het streven is dat de vrijwilligers en medewerkers van nieuwe Odensehuizen, kunnen
werken vanuit de visie en werkwijze van de Odensehuizen.
Het programma zal bestaan uit :
• Een adoptieproject met ondersteuning en netwerkbijeenkomsten voor nieuwe
initiatieven door ervaren Odensehuizen (2019-2020)
• Themabijeenkomsten voor vrijwilligers, medewerkers en besturen van de
aangesloten leden over overkoepelende onderwerpen zoals (structurele)
fondswerving (2019), werkwijze en activiteiten in een Odensehuis (2019),
kwaliteitsbeleid (2020)
• Netwerk en intervisie bijeenkomsten voor coördinatoren (2019-220)
• (digitale) update van het Handboek Odensehuis en het beschrijven van de
methodiek en de activiteiten dat goed bruikbaar is voor zowel de nieuwe als
bestaande Odensehuizen (2019)
• Landelijk Congres Odensehuizen (2019-2020)
Grotere landelijke bekendheid geven aan de Odensehuizen via:
• website, publicaties (2 x per jaar), Nieuwsbrieven (3 x per jaar) en sociale media
• Databank voor documenten en producten van de Odensehuizen op 1 Sociaal
Domein (2020)
• Odensehuizen vertegenwoordigen in Landelijke netwerken en gremia
• Aanspreekpunt zijn voor personen en organisaties die kennis willen nemen van
de Odensehuizen
• Intensiveren van de deelname en het werken met het Channel Odensehuizen op
1 Sociaal Domein voor de bij het LPO aangesloten Odensehuizen en
initiatiefgroepen. (2019)
• Lijst van FAQ voor de website realiseren aan de hand van telefonische en
schriftelijke vragen (2020)
Samenwerking met andere organisaties
Het Landelijk Platform Odensehuizen is een organisatie waar sinds de start van het
Landelijk Platform op dit moment 30 Odensehuizen samenwerken. Sinds november
2017 zijn er 15 nieuwe Odensehuizen gestart. Aan het eind van de projectperiode
verwachten we dat er 45 Odensehuizen in Nederland zijn. Alle Odensehuizen zullen in
meer of mindere mate bij het programma betrokken zijn, omdat delen van ervaring en
kennis centraal staat bij de onderlinge samenwerking van de Odensehuizen. Daarnaast
zijn er contacten met de Tao of Care, de organisatie van hoogleraar Anne-mei The. In het
verleden waren er contacten met Movisie. Ook in de toekomst zullen we een beroep
doen op hun expertise en wellicht ook van Vilans.
Via een aantal Odensehuizen zijn er contacten met Alzheimer Nederland en het project
Samen Dementievriendelijk. Deze laatste biedt handvatten voor het werken aan een
Dementievriendelijke samenleving, die de meeste Odensehuizen als een van de pijlers
van hun werk hebben benoemd.
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Financiering Ontwikkel- en Expertiseprogramma
Naast de eigen bijdrages van de leden van het Platform heeft het LPO de afgelopen jaren
bijdrages gekregen van het RCOAK, het Fonds Sluyterman van Loo, het RC
Maagdenhuisfonds en Dioraphte. Voor de resterende periode van 2020 zijn andere
fondsen benaderd.
Voortzetting LPO na de projectperiode
Het projectperiode is bedoeld om het Landelijk Platform Odensehuizen inhoudelijk
verder vorm te geven en een basis te realiseren om na de projectperiode met beperktere
middelen het Platform voort te zetten.
In de eerste projectjaren wordt er extra werk verricht om de expertise en de ervaringen
van de reeds langer bestaande Odensehuizen over te dragen naar nieuwe initiatieven.
De verwachting is dat er de komende periode nog 15 Odensehuizen gaan starten en
ondersteuning nodig hebben. Met de nieuwe initiatieven die in de afgelopen periode
gestart zijn, gaat het om de ondersteuning van rond de 30 nieuwe Odensehuizen. Met de
bijdrages van in totaal 45 Odensehuizen in 2020 kan het Landelijk Platform daarna
zelfstandig verder gaan.
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