
Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 8 oktober 2020, gemeentehuis te 
Papendrecht van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Aanwezig:
De heer Henk Mooij, voorzitter;
Mevrouw Kim Bijman, griffie PMV;
De heren Stefan Suijker, Ad Tromp en Leo Quist en de dames Akkie Bokma en 
Leonie Middelkoop, PMV leden.
 
Mevrouw Marjan Middelburg, coördinator Odensehuis,
De heer Herman Nieuwstraten, initiatiefnemer en bestuurslid Odensehuis,
De heer Piet Bezemer, voorzitter Odensehuis en landelijk platform Odensehuis,
De heer Ad Scheepbouwer, vrijwilliger Odensehuis.

Mevrouw R. van der Meijden, beleidsmedewerkster gemeente Papendrecht,
Jeanine van Prehn, notulist.

Afwezig met kennisgeving: 
De heren Willem Goudriaan, Ardjan Boersma en mevrouw Yara van Engelen.

1. Opening en mededelingen.
De VOORZITTER opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom bij het 
PMV. Omdat de bestuurlijke vernieuwing is uitgesteld zijn de commissie- 
vergaderingen en het PMV weer in oude eer hersteld. Ondanks het feit dat het PMV 
bij voorkeur op locatie vergadert is dit i.v.m. corona helaas niet mogelijk.

2. Vaststelling van de agenda.
De heer TROMP is blij dat het PMV in de oude vorm blijft bestaan en heet de nieuwe 
voorzitter van harte welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 23 januari 2020.
De heer TROMP vraagt of men inmiddels een aanvulling op de toekomstvisie van 
beide voetbalverenigingen heeft ontvangen, zodat het PMV op de hoogte wordt 
gehouden. Mevrouw Bijmans gaat dit navragen. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

De voorzitter geeft ten behoeve van de aanwezigen een korte omschrijving van de 
functie van het PMV. 

5. Odensehuis. 
De vertegenwoordigers van het Odensehuis stellen zichzelf kort voor.
Herman Nieuwstraten, initiatiefnemer en bestuurslid Odensehuis. 

1



Piet Bezemer, voorzitter Odensehuis en voorzitter landelijk platform Odensehuis. 
Marjan Middelburg, coördinator Odensehuis en Ad Scheepbouwer, vrijwilliger 
Odensehuis. 

Rina van der Meijden is beleidsmedewerkster bij de gemeente Papendrecht en  
samen met haar collega Johanna Vervuren, ambtshalve betrokken bij het 
Odensehuis.

Vervolgens stellen de PMV-leden zichzelf voor.

De heer BEZEMER is trots op wat het Odensehuis, dat officieel een jaar is geopend 
en inmiddels het grootste van Nederland is, binnen een jaar heeft bereikt. 

Mevrouw MIDDELBURG verzorgt een presentatie beginnend met feiten over 
dementie, de cijfers in Papendrecht (610 patiënten) en de oplossingen om mensen te 
ondersteunen. Verder vertelt zij over de opening van het Odensehuis, de 
betrokkenheid en talenten van alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers en over 
de doelgroepen: de bezoekers, de mantelzorgers en de vrijwilligers. Ook noemt zij de 
3 pijlers van het Odensehuis: laagdrempelige dagbeleving bezoekers/ mantelzorgers/
vrijwilligers, ondersteuning mantelzorgers en het kenniscentrum. De 3 pijlers in de 
uitvoering zijn de cognitieve, fysieke en sociale component. Alles om mensen een 
zinvolle dag te laten beleven, een bijdrage te laten leveren en zich goed te laten 
voelen. Zij is blij dat de gemeente Papendrecht het burgerinitiatief om te komen tot 
het Odensehuis steunt.

De heer BEZEMER geeft daarna een toelichting op (het ontstaan van) de 38 
Odensehuizen in Nederland en de doelstellingen van de Odensehuizen. 

Vervolgens vertelt de heer NIEUWSTRATEN over het lokaal burgerinitiatief,  zodat  
het Odensehuis Papendrecht kon ontstaan, de Initiatiefgroep Dementie Vriendelijke 
Samenleving West-Alblasserwaard en over inwoners bekend maken met de 
dementie vriendelijke gemeente. Verder noemt hij het aanleggen van een ‘vergeet-
me-niet-pad’, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Odensehuis. Tenslotte 
noemt hij de droom om naast het Odensehuis een dagbeleving te realiseren, zodat 
men kan doorstromen van dagbesteding naar de volgende fase: dagbeleving.

Tenslotte vertelt de heer SCHEEPBOUWER iets over het vrijwilligerswerk (dat hij 
doet), de interesses van de bezoekers en de invloed van corona (op de contacten). 

Tenslotte worden er vragen gesteld:

Op de vraag van de VOORZITTER naar de status van het Odensehuis in 
Papendrecht t.o.v. de rest van Nederland antwoordt de heer BEZEMER dat de 
positieve ontwikkeling een grote verdienste is dankzij de inzet en 
verantwoordelijkheid van de coördinator in combinatie met de vrijwilligers.
Zij hebben de lokaal geboden mogelijkheden optimaal benut.
Papendrecht (Hoekse Waard) en Groningen zijn zijns inziens dé Odensehuizen.  
In IJmuiden en Heemskerk heeft men ook dagbeleving.
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Op de vraag van de heer QUIST naar de toekomstvisie geeft de heer BEZEMER aan 
dat zich elke week nieuwe mensen melden. Men verwacht dat het Odensehuis, dat 
nu 3 dagen per week open is, begin volgend jaar naar 4 dagen zal gaan en 
misschien eind volgend jaar wel naar 5 dagen. Uiteraard is dit ook afhankelijk van de 
financiën, er moet huur betaald worden en er moet een beroepskracht aanwezig zijn. 
Ook heeft men de vraag al gekregen om (omdat sommige mensen dit een 
vervelende dag vinden) op zondag open te gaan. 

Op de vraag van de heer QUIST naar de organisatievorm van het Odensehuis, 
antwoordt mevrouw MIDDELBURG dat het een stichting betreft. N.a.v. zijn vraag of 
er een arts aan het Odensehuis is verbonden geeft zij aan dat er een huisarts in het 
comité van aanbeveling zit, die gevraagd wordt zich in te zetten. Verder antwoordt zij 
op zijn vraag over ondersteuning voor mantelzorgers vanuit Sterk Papendrecht dat er 
goed contact is met Sterk Papendrecht. Het plan om samen een lotgenotengroep op 
te zetten is in verband met corona helaas nog niet doorgegaan. Ook werkt het 
Odensehuis samen met Sterk Papendrecht aan de week van de mantelzorger. Op 
zijn vraag naar donateurs wordt aangegeven dat het Odensehuis helaas nog niet 
veel donateurs heeft, maar dat hier in de nabije toekomst wel aan wordt gewerkt. 

N.a.v. het door de gemeente verzochte effectenonderzoek van het Odensehuis wordt 
aangegeven dat diverse plannen i.v.m. corona (nog) niet zijn uitgevoerd. 

Op de vraag van de heer SUIJKER waarom de tweede fase/dagbeleving niet bij een 
verzorgingstehuis wordt ondergebracht antwoordt de heer NIEUWSTRATEN dat er 
geen sprake van zorg is. Mevrouw MIDDELBURG zegt dat ook de laagdrempeligheid 
een grote reden is. Op de vraag van de heer SUIJKER of de stichting Ouderen nog 
in de Gerbrandystraat zit, antwoordt de heer NIEUWSTRATEN dat dit niet het geval 
is; de BWI is Sterk Papendrecht geworden. Verder merkt hij op dat het Odensehuis 
aan Woonkracht10 een vergoeding betaalt van 35 euro per dag, dit kan als 
sponsoring gezien worden.

Mevrouw MIDDELKOOP complimenteert de aanwezigen met het mooie werk dat zij 
doen. 

De heer TROMP uit zijn dank en complimenten. Met het oog op de ombuigingen zou 
hij graag de toekomstvisie van het Odensehuis ontvangen. Hij is het met de 
voorzitter van het Odensehuis eens dat uitbreiding geld kost, maar is ook van mening 
dat het de gemeenschap geld bespaart. Als dit er niet is, ontstaat er een andere 
behoefte die vervuld moet worden. Op zijn vraag naar sponsoren (en de 
zichtbaarheid daarvan) en de verhouding t.o.v. de Alzheimerstichting antwoordt de 
heer NIEUWSTRATEN dat de heer Bezemer zich hier landelijk mee bezig houdt en 
dat regiovoorzitter van Alzheimer Nederland onderdeel uitmaakt van de 
initiatiefgroep. Men is op allerlei manieren bezig fondsen te werven. De website en 
het certificaat zijn gratis gemaakt en onderhouden, het is een continue proces zaken 
zo goedkoop mogelijk te doen, trainingen, veiligheidscursussen, etc. Wel is men in 
deze corona-tijd terughoudend om donateurs te benaderen.

Op de opmerking van de VOORZITTER dat de gemeente m.b.t. de subsidie aan het 
Odensehuis ook een transparante doorkijk van het Odensehuis verwacht, antwoordt 
de heer NIEUWSTRATEN dat men deze voor 1 oktober heeft aangeleverd.
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Op de vraag van de heer TROMP naar de verhouding van vrijwilligers geeft mevrouw 
MIDDELBURG aan dat er 25 gastvrouwen/heren zijn en 10 andere vrijwilligers, 
waaronder fysiotherapeuten. 
De heer TROMP geeft aan dat zijn zoon voorzitter van Excelsior is en stelt voor 
hierover contact te leggen met mevrouw Middelburg. Op zijn vraag inzake de 
weerstand tegen dagbeleving/besteding geeft de heer NIEUWSTRATEN aan dat het 
belangrijk is mensen geactiveerd te houden. Mevrouw MIDDELBURG zegt dat men 
streeft naar een nieuwe vorm van dagbeleving, waarbij ook plaats is voor de 
mantelzorgers. Op de vraag van de heer TROMP over signalering van problemen bij 
mantelzorgers, geeft de heer SCHEEPBOUWER aan dat er goed wordt gekeken 
naar de thuissituatie/mantelzorgers en dat mevrouw Middelburg “alles” ziet.

Op de vraag van mevrouw BOKMA wanneer iemand een indicatie voor dementie 
krijgt, geeft mevrouw MIDDELBURG aan dat dit begint bij de huisarts, die verwijst 
naar een geriater, waarna de diagnose wordt gesteld. De indicatie gaat veelal via de 
WMO. De meeste gasten van het Odensehuis hebben een indicatie, maar zijn niet 
blij met de reguliere dagbesteding. Op de vraag hoe er wordt omgaan met mensen 
met en zonder indicatie, geeft de heer NIEUWSTRATEN aan dat hierover wordt 
nagedacht. 
Mevrouw BOKMA geeft aan dat men bij de Schoorsteeg wel een indicatie nodig heeft 
(alleen voor het eten niet). De heer NIEUWSTRATEN geeft aan dat 1 coördinator 
daar verantwoordelijk is voor een hele groep. Op de vraag van mevrouw BOKMA wat 
er gebeurt als iemand ‘te zwaar’ is voor het Odensehuis en men ziet dat de 
mantelzorger overbelast is, geeft mevrouw MIDDELBURG aan dat men een goed 
netwerk heeft en mensen ook kan doorverwijzen (naar een casemanager). Deze 
ontmoeting kan dan ook, laagdrempelig, in het Odensehuis plaatsvinden. Mevrouw 
BOKMA ziet een groot verschil tussen de ‘echte’ dagbeleving, waar mantelzorgers 
niet binnen gewenst zijn, en het Odensehuis.  

De heer SUIJKER vindt het vreemd dat verzorgingstehuizen minder goed worden 
ervaren in de dagbesteding. De heer NIEUWSTRATEN zegt dat zij vaak beperkte 
mogelijkheden hebben en dat dagbesteding duur is: 1 coördinator moet 12 mensen 
bezighouden. 

De VOORZITTER vraagt naar het doel van het onderzoek dat in opdracht van de 
gemeente is uitgevoerd en hoe dit zich ontwikkelt. Mevrouw VAN DER MEIJDEN 
antwoordt dat in mei een onafhankelijk effectenonderzoek (uitgevoerd door de Key 
Groep) naar het Odensehuis is gestart. Hierbij is gekeken naar de effecten op 
patiënten, mantelzorgers en de financiën. I.v.m. de € 50.000, - subsidie en de 
ombuigingen is het belangrijk de raad een onderbouwd verhaal te presenteren. 
Vanmiddag heeft men het definitieve rapport ontvangen, dat op 27 oktober in het 
college zal komen en in diezelfde week gevolgd wordt door een RIB richting de raad. 
De gehouden interviews hebben gezorgd voor een verrassende uitkomst die een 
nieuw inzicht biedt op de huidige dagbesteding. Zij geeft aan dat veel mensen 
dagbesteding als een drempel ervaren en het te confronterend vinden om naar een 
zorginstelling te gaan. 

Dit agendapunt afsluitend dankt de VOORZITTER de aanwezigen voor hun inzet in 
het dagelijkse werk en de mooie presentatie. 
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De heer TROMP stelt voor deze presentatie ook met andere gemeenten te delen. De 
heer NIEUWSTRATEN zegt dat men i.v.m. bezoekers van buiten Papendrecht ook 
probeert financiering te vinden in andere gemeenten. 

6. Maatschappelijke betrokkenheid/signalen uit de samenleving.
Er zijn geen signalen.

7. Inventarisatie afgelegde bezoeken.
-

8. Inventarisatie nieuw af te leggen bezoeken.
I.v.m. de omstandigheden is het lastig individuele bezoeken af te leggen. Instanties/
verenigingen kunnen wel in de raadszaal uitgenodigd worden. 

PKC wordt genoemd als mogelijkheid voor de volgende vergadering op 11 februari 
2021. (De zoon van de heer Mooij is de voorzitter van PKC). De hospice is een 
goede mogelijkheid voor de vergadering van 24 juni. 

9. Rondvraag.
De VOORZITTER geeft aan dat er geen plaatsvervangend voorzitter is en vraagt wie 
bereid is deze taak op zich te nemen. De PMV-leden stellen mevrouw Bokma voor, 
die hiermee akkoord gaat. 

Er wordt verder geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

10. Sluiting. 
De voorzitter sluit de avond om 22.00 uur en dankt eenieder voor hun inbreng. De 
volgende vergadering is op 11 februari a.s. op locatie of in het gemeentehuis. 
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