
 
 

 Landelijk Platform Odensehuizen Nederland 
 

PROGRAMMA CONGRES 
ODENSEHUIZEN IN NEDERLAND 

  
7 oktober 2016 in het Odensehuis te Zutphen, 9.30 – 16.45 uur 
Tengnagelshoek 6, 7201 NE te Zutphen 

 
 
9.30 –   10.00 uur Inloop en registratie deelnemers 
 
10.00 – 10.05 uur Opening door dagvoorzitter Gijs Wanders 

Gijs werkte als eindredacteur van ‘Met het oog op morgen’ en als nieuwslezer bij het 
NOS journaal. Samen met kunstschilder Herman van Hoogdalem werkt hij aan het 
project ‘Gezichten van dementie’. 
 

10.05 – 10.10 uur Welkom door Patricia Withagen,  
wethouder Zorg en Welzijn gemeente Zutphen 
 

10.10 – 10.20 uur Presentatie Landelijk Platform Odensehuizen Nederland:  
Dick van den Bout, voorzitter 
 

10.20 – 10.40 uur  Inleiding Anne-Mei The, bijzonder hoogleraar Langdurige zorg en 
    dementie UVA en lector Sociale Benadering Dementie     
   Stenden Hogeschool: De sociale benadering bij dementie en de    
   verbinding met de filosofie van de Odensehuizen 
 
10.40 – 10.45 uur Intermezzo: Gezichten van dementie 

 
10.45 – 11.05 uur Inleiding Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van 
    de Leydenacademy: Het unieke karakter van de filosofie van de 
    Odensehuizen in relatie tot reguliere voorzieningen.  
 
11.05 – 11.10 uur Intermezzo: Gezichten van dementie 
 
11.10 – 11.25 uur PAUZE   
 
11.25 – 12.00 uur Gesprek met de deelnemers congres en Anne-Mei The, Joris Slaets,   

  Louisa Bosker en Ria Los (coördinatoren Odensehuis Gelderse Vallei   
  en Hoeksche Waard) onder leiding van  Gijs Wanders 

 
12.00 – 12.45 uur Uitvoering “Muziek in het Odensehuis”,  
   Prins Claus Conservatorium  Groningen 
 
12.45 – 13.30 uur PAUZE/LUNCH 
 
13.45 – 14.45 uur Workshopronde 1 
 
15.00 – 16.00 uur  Workshopronde 2  

 
16.00 – 16.45 uur Afsluiting congres inclusief een hapje en drankje 
 



 
 

 Landelijk Platform Odensehuizen Nederland 
 

WORKSHOPS CONGRES 
ODENSEHUIZEN IN NEDERLAND 

  
7 oktober 2016 in het Odensehuis te Zutphen  
Tengnagelshoek 6, 7201 NE te Zutphen 

 
 
1. De Gedachtenkamer 
 
De Gedachtenkamer is de lotgenotengroep en denktank voor deelnemers met dementie in het 
Odensehuis. Begeleiding vindt plaats door iemand met een creatieve of kunstzinnige achtergrond. De 
deelnemers delen hun ervaringen en dragen zelf de onderwerpen aan. Deze worden op een creatieve 
manier uitgewerkt zoals bijvoorbeeld door het maken van Gedachtenwolkjes, tekenen en ontwerpen 
van een dementievriendelijke buurt of  in een gezamenlijk gedicht.  
Het gesprek komt vervolgens vanzelf op gang.  
Inhoudelijke presentatie: Margo Langedijk, programmamanager Odensehuis Amsterdam 
 
 
2. De dementievriendelijke samenleving 
 
In de filosofie van het Odensehuis wordt de deelnemer bejegend als gewone burger die ‘toevallig’, 
met de naasten, kampt met dementie. In de samenleving is het normaal functioneren van mensen met 
dementie en hun naasten minder makkelijk. Dat heeft met name te maken met de reactie van 
anderen. Het ligt voor de hand (ondanks dat het niet de eerste prioriteit heeft) om vanuit het 
Odensehuis actief te zijn om de samenleving meer dementievriendelijk te maken. De wijze waarop 
dat gebeurt, varieert per Odensehuis. Bij sommige huizen is het een bijkomende activiteit en bij 
andere huizen wordt er projectmatig aan gewerkt.  
Inhoudelijke presentatie: Marleen Vermeer, adviseur leefbaarheid ZB-Planbureau en bibliotheek 
Zeeland en Jeroen Wilhelmus Adviseur PR en projectondersteuning Odensehuis Amsterdam 
Begeleiding workshop: Dick van den Bout, voorzitter bestuur Odensehuis Zeeland 
 
 
3. Het DNA van de Odensehuizen: Hoe brengen we onze kernwaarden in praktijk 

In het Odensehuis werken we vanuit een aantal kernwaarden die in de basisfilosofie van de 
Odensehuizen centraal staan. Deelnemers mogen er zijn zoals ze zijn. Ze worden aangesproken op 
wat ze kunnen. En hoe dit versterkt kan worden. In het Odensehuis Gelderse Vallei e.o in 
Wageningen is door de Universiteit van Wageningen een onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen 
de waarden van de Odensehuizen en de meerwaarde van de Odensehuizen voor de deelnemers. De 
workshop geeft een korte samenvatting van het onderzoek en beantwoordt de vraag: Hoe werken de 
waarden door in de dagelijkse praktijk en welke waarde heeft dit voor de deelnemers van het 
Odensehuis? Met de deelnemers van de workshop wordt gewerkt aan aanvullingen op de gegevens 
uit het onderzoek vanuit de andere Odensehuizen en staat de vraag centraal: Hoe breng jij zelf de 
kernwaarden in praktijk.  
Inhoudelijke presentatie: Louisa Bosker, algemeen coördinator Odensehuis Gelderse Vallei  
 



 
 

4. Verhalen delen: Werken met de Memory Box van het Odensehuis 

De Memory Box is een middel waarmee je herinneringen van en over het Odensehuis kunt delen en 
een handvat hebt voor gesprekken met deelnemers. De Memory Box is het afgelopen jaar ontwikkeld 
door een stagiaire (HBO Maatschappelijk Werk) in het Odensehuis Gelderse Vallei e.o. te 
Wageningen in nauwe samenwerking met de deelnemers van het Odensehuis. De Memory Box 
bestaat uit een serie kaarten met afbeeldingen over verschillende onderwerpen. De Box bevat op dit 
moment kaarten over de volgende vijf onderwerpen: de omgeving, activiteiten, deelnemers, 
vrijwilligers, activiteiten. Aan de hand van de kaarten uit de Memory Box worden herinneringen 
gedeeld. Ieder Odensehuis kan met het draaiboek zijn eigen Memory Box ontwikkelen met eigen 
beelden en verhalen. Omdat de onderwerpen betrekking hebben op het Odensehuis, ‘organiseer’ je 
een soort collectief geheugen van het Odensehuis. 
Inhoudelijke presentatie: Vrijwilliger Odensehuis Gelderse Vallei e.o. 
Begeleiding workshop: Dik Baalbergen, adviseur bestuur Odensehuis Groningen 

 
5. Een kijkje in “De schatkist van het leven’ 
 
In het Odensehuis Hoeksche Waard organiseren Martine en Connie een maandelijkse creatieve 
workshop die aansluit bij de levensthema’s en kwaliteiten van de deelnemers. Er wordt met 
verschillende creatieve technieken gewerkt: tekenen, schilderen, vilten, gedichten, muziek, 
beweging, knippen/plakken, gebruik van foto’s etc. Deze technieken kunnen afzonderlijk, maar ook 
in combinatie worden aangeboden. Bijvoorbeeld tekenen of schilderen op jouw lievelingsmuziek. De 
inhoud van de workshop kan te maken hebben met het jaargetijde: meegaan in het ritme van de 
seizoenen of van de seizoenen in het leven: geboorte, verjaardag, bruiloft. De inhoud kan ook uitgaan 
van een van de zintuigen; voelen (materialen), zien (beelden), etc. Per keer wordt gekozen voor een 
thema en een daarbij behorende creatieve techniek. Iedereen die op dat moment aanwezig is of 
binnenloopt wordt uitgenodigd om mee te doen. Terwijl de deelnemers bezig zijn, wordt gesproken 
over waar zij mee bezig zijn. Elke voorgaande maand wordt aangekondigd, wat de titel en de inhoud 
is van de workshop in de maand erna, zodat de deelnemers van te voren al kunnen kiezen of zij juist 
deze maand mee willen doen. De opbrengst van elke workshop gaat in de persoonlijke “Schatkist 
van het Leven”. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers  een kijkje in de schatkist van henzelf en 
worden ze van harte uitgenodigd een workshop mee te maken.�
Inhoudelijke presentatie: Connie Toet, kunstzinnig dynamisch coach. Medeoprichter van ‘Jezelf 
enzo’, waarin zij o.a. creatieve trajecten ontwikkelt en verzorgt. Zij is daarnaast kunstenares, 
gespecialiseerd in vilttechnieken. Connie werkte enige jaren geleden een aantal malen samen met 
Martine Romer in theaterprojecten met ouderen in Leiden. In de theaterprojecten waarin Connie en 
Martine hebben samengewerkt, werden de levensverhalen, de herinneringen van de deelnemers op 
een creatieve manier verwerkt. 
Martine Romer, kunstzinnig dynamisch coach, trainer en mentor van diverse mensen met dementie. 
Medeoprichtster van de stichting Creatief Welzijn Senioren op, een stichting die creatieve trajecten 
met ouderen stimuleert en organiseert.  
Begeleiding workshop: Ria Los, coördinator Odensehuis Hoeksche Waard 
  



 
 

6. Communicatie bij dementie 
 
De wijze van communiceren met mensen met dementie vraagt om specifieke aandacht; rekening 
houdend met degenen waar het omgaat. Marjolein Baars heeft een methodiek ontwikkeld die aan 
woorden en logica voorbij gaat. Hierin kun je zelf ervaren wat dementie teweeg brengt en wat het 
van de betrokkenen vraagt om het contact te behouden in alle fasen van dementie. Het netwerk wordt 
uitgenodigd om sámen met degene met geheugenproblemen een nieuwe samenhang te scheppen 
waarbij een warme, interactieve communicatie 'de mens' centraal stelt. 
De workshop geeft inzicht in de aanpak en laat je ervaren dat de wijze waarop mensen met dementie 
en hun naasten worden benaderd, het hoe, van essentieel belang is bij het gevoel van welbevinden 
van de betrokkenen. 
Inhoudelijke presentatie: Marjolein Baars, theatermaakster, trainster en auteur. Zij ontwikkelt 
trainingen, projecten en voorstellingen voor mensen met dementie, mantelzorgers , zorgprofessionals 
en vrijwilligers. Zij speelt de solovoorstelling Zwarte gaten & Losse eindjes, waarin een moeder (met 
dementie), haar dochter, de zorgprofessional en onderzoekster de eindjes aan elkaar proberen te 
knopen. Marjolein schreef het boek Contact maken bij dementie en is medeauteur van Dementie uit 
de Koffer en Dementie en ik. Zij is artistiek leidster van De Stichting Koffer, waarin contact maken, 
communiceren en creëren centraal staat: www.destichtingkoffer.nl. 
Begeleiding workshop: Lex Hemelaar, initiatiefnemer Odensehuis Zutphen 
	
 
 
 
 
 
 
 

Het congres is mede mogelijk gemaakt door: 
 

	

																										 	


