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VOORAF 
 
 
De Inloop is een initiatief van de stichting Stadsonderneming Zutphen, een  
burgerinitiatief dat lokale initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en 
participatie ondersteunt en zelf maatschappelijke initiatieven neemt. Het 
initiatief is ontstaan uit persoonlijke en maatschappelijke betrokkenheid bij 
mensen met dementie.  
 
De Inloop richt zich op mensen met een niet-pluis gevoel of beginnende 
dementie, en hun naasten. De initiatiefnemers signaleren dat zij een grote 
behoefte hebben aan een op hun maat gesneden laagdrempelig 
inloophuis voor ontmoeting, activiteiten, informatie, voorlichting en advies. 
Dat is De Inloop. Het biedt hen houvast en perspectief. Een dergelijke plek 
is er in de regio Zutphen nog niet. 
De Inloop is óók een algemeen ontmoetingscentrum met name voor 
ouderen. Een plek waar ze makkelijk binnenkomen en ongedwongen 
leeftijdsgenoten ontmoeten. 
 
Vanaf 2015 hebben gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) de opdracht de zelfredzaamheid van burgers te 
bevorderen. De Stadsonderneming Zutphen heeft deze maatschappelijke 
opdracht opgepakt met De Inloop als resultaat. Daarmee geeft zij gehoor 
aan het beroep dat de gemeente doet op de samenleving om zelf 
initiatieven te ontplooien. Voor de gemeente Zutphen is De Inloop een 
kans om een innovatief concept binnen te halen in het sociaal domein.  
 
We hechten eraan vooraf stil te staan bij drie begrippen die veelal worden 
gebruikt als het gaat over dementie.  
 
Als het gaat over mensen met dementie en hun mantelzorgers spreekt de 
Wmo van kwetsbare burgers. Daarmee wordt recht gedaan aan wat deze 
mensen overkomt. Het begrip ‘kwetsbaar’ biedt ons echter onvoldoende 
handelingsperspectief. Daarom gebruiken we het niet in de context van De 
Inloop. De Inloop spreekt mensen aan op waar ze niet kwetsbaar zijn of 
waar ze dat kunnen overwinnen. Bij De Inloop gaat het niet om 
zorgverlening, maar om het samen zoeken naar en vinden van 
mogelijkheden die versterkend werken.  
 
Diezelfde notie hebben we bij het begrip ‘mantelzorgers’. Zij zijn in de 
eerste plaats naasten: partners, familie, vrienden. Vanuit dat perspectief 

kijkt De Inloop naar hen. Vanwege die verwantschap hebben ze de zorg 
voor degenen die hen dierbaar zijn, zoals dat in elke relatie gebruikelijk is. 
Het feit dat dementie in het spel is, maakt het bijzonder en ingrijpend. 
Echter, in De Inloop is mantelzorgverlening niet de invalshoek bij de 
benadering van naasten. 
 
Vanuit diezelfde mensgerichte invalshoek spreken we over De Inloop als 
een plek voor ontmoeting, een ruimte die inspireert en mogelijk maakt wat 
de gebruikers wensen. Met opzet gebruiken we niet het begrip 
‘voorziening’. Zo vermijden we de indruk dat het zou gaan om een 
onderdeel van het reguliere zorgaanbod. 
 
Bij het maken van dit ondernemingsplan zijn diverse onderzoeken en 
rapportages geraadpleegd. De bron daarvoor is Alzheimer Nederland, 
tenzij dat anders is aangegeven. De foto’s zijn afkomstig van het 
Odensehuis Amsterdam.  
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SAMENVATTING 
 
De Inloop is een laagdrempelig inloophuis voor twee doelgroepen: mensen 
met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers, en 
ouderen in het algemeen. De programmering van activiteiten en ruimten is 
zodanig dat er dagdelen zijn voor mensen met beginnende dementie, 
dagdelen voor ouderen in het algemeen, en enkele dagdelen voor beide 
groepen gezamenlijk. De ervaring elders in het land leert dat dit goed 
samengaat en zinvol is. De Inloop gaat van start per januari 2016. De 
beoogde locatie is Huize Borro aan het Oude Bornhof. 
 
Beginnende dementie 
Voor mensen met beginnende dementie staat bij De Inloop niet de ziekte 
staat centraal, maar de mens en zijn leven. Het is met nadruk geen 
zorgconcept. Het reilen en zeilen in het inloophuis wordt door de 
gebruikers in belangrijke mate zelf georganiseerd. De Inloop biedt hen de 
ruimte voor ontmoeten en het ondernemen van activiteiten. In De Inloop 
wordt ook informatie, voorlichting en advies verstrekt door deskundige 
vrijwilligers en een beroepskracht. Zo wordt 0

de
 lijn gekoppeld aan de 

ketenzorg dementie.  
 
Mensen met een niet-pluis-gevoel of beginnende dementie – en hun 
naasten – worden geconfronteerd met een enorme inbreuk op hun leven. 
Spanningen binnen de relatie/het gezin, uitzichtloosheid, en sociaal 
isolement. Deze mensen raken hun ankers kwijt, beschikken over 
onvoldoende informatie en hebben moeite om met deze wetenschap goed 
om te gaan. De belasting van de naasten is doorgaans groot en neemt toe 
met het verloop van de ziekte. In de gemeente Zutphen worden 2300 
mensen dagelijks geconfronteerd met dementie, oplopend naar ruim 2600 
mensen in 2020. 
 
Juist de fase vóór een diagnose en de eerste fase ná de diagnose stelt de 
samenleving voor een grote uitdaging. Hoe wordt het voor deze mensen 
mogelijk om mee te blijven doen aan de samenleving en zolang mogelijk 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid? Hoe geven we 
ze de gelegenheid om van betekenis te zijn voor henzelf en voor anderen? 
Wat kan de gemeente vanuit de Wmo voor deze mensen betekenen? 
 
Deze mensen hebben een grote behoefte aan plekken waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten, actief zijn, elkaar ondersteunen en worden 
aangesproken op wat ze nog kunnen. Dat maakt dat ze meer grip krijgen 
op hun leven, waardoor zij langer zelfstandig kunnen wonen. Dat maakt 

De Inloop uniek en innovatief: één plek specifiek voor mensen met (een 
vermoeden van) beginnende dementie en naasten, waar ze vinden ze wat 
ze zelf nodig hebben voor hun welbevinden en waar alle informatie, advies 
en omringende ondersteuning binnen handbereik is. Een concept dat 
naadloos aansluit bij de uitgangspunten van de Wmo. In Zutphen is er 
geen plek die voorziet in deze behoefte.  
 
Ouderen in het algemeen 
Er is grote behoefte aan een plek waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. 
Dat signaal geven onder andere de ouderbonden (2200 leden) regelmatig 
af. Het wordt bevestigd door het recente onderzoek Leefbaarheid en 
Veiligheid van de gemeente Zutphen: “.. ook in 2014 waren de 
Zutphenaren het minst tevreden over voorzieningen voor ouderen, ..”. Het 
blijkt ook uit een petitie die in 2013 werd gehouden om Huize Borro aan 
het Oude Bornhof daarvoor te behouden. In een mum van tijd werden 
5000 handtekeningen verzameld. Naast de waarde van ontmoetingen 
tussen leeftijdsgenoten, zorgt zo’n plek er ook voor dat mantelzorgers 
worden ontlast. Een plek speciaal voor ouderen heeft Zutphen niet. 
 
Bezoekers 
Uit de doelgroep mensen met beginnende dementie en mantelzorgers 
verwachten we jaarlijks 390 (unieke) bezoekers, dat is 15% van de 
doelgroep. Zij maken meerdere keren per week, maand of jaar gebruik van 
De Inloop. Het geschatte aantal bezoeken is 8000 per jaar.  
Uit de doelgroep ouderen (algemeen) verwachten we wekelijks 60 
bezoekers, dat is ongeveer 3000 op jaarbasis. 
 
Locatie: Huize Borro 
Het concept vereist een zelfstandige locatie die permanent beschikbaar is. 
De meest in het oog springende locatie is Huize Borro aan het Oude 
Bornhof. De rust, beslotenheid en sfeer van het middeleeuws hofje past 
uitstekend. De stichter van Huize Borro heeft de bestemming voor ouderen 
wettelijk vastgelegd en al decennia lang heeft het de functie van 
ontmoetingscentrum voor ouderen gehad. 
Voor het ruimtebeslag van De Inloop is de gehele benedenverdieping van 
het pand nodig. Een combinatie met andere functies, zoals horeca, is niet 
mogelijk en zelfs ongewenst. De huidige bestemming van het pand 
(maatschappelijk) is passend; er hoeft geen bestemmingsplanwijziging 
plaats te vinden. De stichting Wijnhuisfonds is eigenaar van Huize Borro; 
ze heeft het pand overgedragen gekregen van de gemeente. Met het 
Wijnhuisfonds worden gesprekken gestart.  



 2 
 
 

 
Organisatie 
De initiatiefnemer voor De Inloop is de stichting Stadsonderneming 
Zutphen. Bij het opstellen van het plan hebben maatschappelijke 
organisaties en zorginstellingen hun inbreng gehad.  
In de uitvoering is De Inloop echter vooral een vrijwilligersorganisatie, met 
zo min mogelijk bemoeienis van zorginstellingen. Het beheer en de 
coördinatie van activiteiten wordt vooral gedaan door mensen uit de 
doelgroep, in samenwerking met vrijwilligers. Een parttime beroepskracht 
is aanwezig om ondersteuning te verlenen. Het bestuur staat op afstand.  
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor De Inloop ligt bij de stichting De 
Inloop i.o. Een aparte rechtspersoon is noodzakelijk omdat De Inloop geen 
voorziening binnen de institutionele zorgsector wordt. De opzet en 
uitvoering is wezenlijk anders dan wat in de zorgsector gebruikelijk is. In 
het bestuur vragen we wel professionals uit de zorgsector, maar dan op 
persoonlijke titel.  
 
Begroting 
Met de oprichting van De Inloop is een investering van € 149.000,- 
gemoeid. De Stadsonderneming Zutphen draagt € 12.000,- bij, van de 
gemeente wordt € 25.000,- gevraagd. Van landelijke en regionale fondsen 
komt een financiële ondersteuning ter grootte van € 112.00,-.  
 
Vanaf de start in januari 2016 werkt De Inloop met een sluitende 
exploitatiebegroting. De gevraagde jaarlijkse bijdrage van de gemeente 
Zutphen bedraagt € 60.000,-. Het gebruik van De Inloop als 
ontmoetingscentrum is voor de bezoekers gratis. Wanneer bezoekers aan 
activiteiten deelnemen, wordt daarvoor een eigen bijdrage gevraagd.  
 
Het beroep op een gemeentelijke bijdrage is legitiem omdat de gemeente 
zich vanwege de Wmo voor de taak gesteld ziet mensen met dementie en 
ouderen in het algemeen te ondersteunen. De Inloop biedt de gemeente 
een innovatief concept voor het stimuleren van de zelf- en 
samenredzaamheid van deze mensen, geheel passend binnen de 
doelstellingen van de Wmo. 
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1. LEGITIMATIE EN UITDAGING 
 
 
Dementie 
Dementie is niet te genezen. Het is een progressieve ziekte, maar het is 
ook een geleidelijk en langdurig proces

1
. Wanneer mensen de diagnose 

dementie krijgen of al eerder een niet-pluis-gevoel hebben, geeft dat een 
enorme inbreuk op hun leven. Het leidt vaak tot spanningen binnen de 
relatie/het gezin, uitzichtloosheid, en sociaal isolement. Na de diagnose 
gebeurt er in veel gevallen een tijd niets, ondanks de wetenschap dat er 
iets onafwendbaars is geconstateerd. Deze mensen raken hun ankers 
kwijt, beschikken over onvoldoende informatie en hebben moeite om met 
deze wetenschap goed om te gaan. De belasting van de naasten is 
doorgaans groot en neemt toe met het verloop van de ziekte.  
 
Juist de fase vóór een diagnose en de eerste fase ná de diagnose stelt de 
samenleving voor een grote uitdaging. Hoe wordt het voor deze mensen 
mogelijk om mee te blijven doen aan de samenleving en zolang mogelijk 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid? Hoe geven we 
ze de gelegenheid om van betekenis te zijn voor henzelf en voor anderen? 
 
In de Zutphen zijn geen locaties waar deze mensen (en hun naasten) 
kunnen samenkomen en zich aangesproken voelen op wat ze nog kunnen. 
Elders in het land zien we prachtige voorbeelden in de vorm van 
Odensehuizen en Het Geheugensteunpunt. Het zijn laagdrempelige 
plekken die een antwoord zijn op de hierboven gestelde vragen. Ze laten 
zien dat deze mensen nog gewoon actief kunnen en willen zijn.  
 
Voor Zutphen heeft de initiatiefnemer De Inloop ontwikkeld. Een plek waar 
deze mensen terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, gezamenlijk 
activiteiten te ondernemen, en informatie, advies en voorlichting te 
ontvangen.  
De Spiegelrapportage Zutphen 2013

2
 onderschrijft dat zoiets hard nodig is. 

Bijna 80% van de mantelzorgers geeft aan het meest behoefte te hebben 
aan activiteiten, informatievoorziening en voorlichting. Ongeveer 60% zegt 
zich tamelijk tot zeer belast te voelen. Zij lopen een hoog risico op 

                                                   
1
 Zie Bijlage 1 voor feiten en cijfers over dementie. 

2
 Het Spiegelrapport Dementiemonitor Mantelzorg 2013-2014 is een grootschalig landelijk 

onderzoek onder ruim 3.300 mantelzorgers van mensen met dementie, uitgevoerd door 
vrijwilligers van Alzheimer Nederland en het NIVEL. Het geeft antwoord op de vraag wat 
mantelzorgers willen en wat er nodig is zodat zij de zorg thuis langer en beter volhouden. 

overbelasting en uitval. Het beeld voor de regio Zutphen komt overeen met 
de landelijke onderzoeksresultaten. De cijfers voor Zutphen liggen zelfs 
iets boven het landelijke gemiddelde. 
 

  
Ontmoetingscentrum voor ouderen 
Er is een grote behoefte aan een plek waar ouderen hun leeftijdsgenoten 
kunnen ontmoeten. Dat signaal geven onder andere de ouderbonden 
(2200 leden) regelmatig af. In het recente onderzoek Leefbaarheid en 
Veiligheid in de gemeente Zutphen staat: “.. ook in 2014 waren de 
Zutphenaren het minst tevreden over voorzieningen voor ouderen, ..”. Het 
blijkt ook uit een petitie die in 2012 werd gehouden om de daarvoor 
bestemde locatie aan het Oude Bornhof te behouden. In een mum van tijd 
werden 5000 handtekeningen verzameld. Naast de waarde van 
ontmoetingen tussen leeftijdsgenoten, zorgt een dergelijk plek er ook voor 
dat mantelzorgers even worden ontlast. Zo’n plek specifiek voor ouderen is 
er nu in Zutphen niet. 
 
Gemeente 
Gemeenten zien zich vanwege de Wmo voor de taak gesteld mensen met 
dementie en ouderen in het algemeen te ondersteunen. De Inloop biedt de 
gemeente een innovatief concept voor het stimuleren van de zelf- en 
samenredzaamheid van deze mensen. Door zich te verbinden aan De 
Inloop steunt de gemeente het werken aan gezondheid en ondersteuning 
met een actieve deelname van de mensen waarvoor het is bedoeld.  
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2. VISIE EN DOEL 
 
 
Visie  
Het is belangrijk dat ouderen de regie over hun eigen leven kunnen 
houden en hun mogelijkheden benutten. Dat geldt in het bijzonder voor 
mensen met een niet-pluis-gevoel of beginnende dementie. Het draagt bij 
aan hun gevoel van eigenwaarde, wat juist zo belangrijk is in de beginfase. 
Daarmee overvraag je deze mensen niet. In het beginstadium van 
dementie zijn mensen doorgaans nog vitaal en actief, kunnen plannen 
maken en een (nieuw) sociaal netwerk opbouwen. Zo kunnen ze 
anticiperen op het verloop van hun ziekte en kunnen zij, en hun naasten, 
er beter mee omgaan. Om dit te bereiken is het nodig om een fysieke plek 
te hebben waar zij terecht kunnen.  

 

 
 
Het is het waardevol deze plek ook een bestemming te geven als 
ontmoetingscentrum voor ouderen in het algemeen. Mensen met 
beginnende dementie staan immers niet geïsoleerd in de samenleving. 
Naast het contact met lotgenoten is ook de interactie met andere ouderen 

belangrijk. Met een zorgvuldige programmering van activiteiten en ruimte 
kunnen beiden goed samengaan. We creëren daarvoor een laagdrempelig 
inloophuis en we noemen het De Inloop. 
 
Doel 
Het doel van De Inloop is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
blijven functioneren en deelnemen aan de samenleving. Dat betekent het 
bieden van perspectief, inzicht en ondersteuning in het leven met dementie 
en ouder worden in het algemeen. De Inloop doet dat door enerzijds de 
mogelijkheden te bieden voor ontmoeting en het ondernemen van 
activiteiten, en anderzijds het geven van informatie, voorlichting en advies.  
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3. DOELGROEP EN GEBRUIK 
 
 
Er zijn twee doelgroepen en gebruikers van De Inloop: mensen met 
beginnende dementie (en hun naasten) en ouderen in het algemeen. 
Beide doelgroepen worden in dit hoofdstuk behandeld. 
 
Mensen met beginnende dementie (en mantelzorgers) 
 
Doelgroep  
De potentiële gebruikers van De Inloop wonen voornamelijk in de 
gemeente Zutphen. De doelgroep bestaat uit mensen met een niet-pluis 
gevoel of beginnende dementie, en hun naasten. Geschat wordt dat 
ongeveer de helft van de groep mensen met diagnose dementie in het 
beginstadium van de ziekte verkeert. Moeilijker te bepalen is de groep 
mensen met een niet-pluis gevoel. Er is een vermoeden van dementie, 
maar de ziekte is (nog) niet gediagnosticeerd. Uit ervaring en door 
onderzoek wordt de omvang van deze groep geschat op 25% van de 
mensen mét een diagnose dementie. Gemiddeld genomen zijn er per 
dementerende drie naasten. Voor de gemeente Zutphen statn de 
prognose in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 1: Prognose potentiële gebruikers De Inloop (2014-2020) 
 

   Gemeente Zutphen

2014 2020

Mensen met diagnose 762 872

waarvan in beginstadium (50%) 381 436

Zonder diagnose (vermoeden van) 191 218

Subtotaal 572 654

Aantal naasten (mantelzorgers) 1.715 1.962

Totaal potentiële gebruikers 2.286 2.616  
Bron: Alzheimer Nederland, Prognose dementie, 2013. 
 
Het aantal potentiële gebruikers in de gemeente Zutphen is bijna 2300 in 
2014, oplopend naar ruim 2600 in 2020, een groei van 13% in zes jaar tijd.  
 
 
 

Vraag  
In de Spiegelrapportage Zutphen 2013 geeft 80% aan het meest behoefte 
te hebben aan activiteiten, informatievoorziening en voorlichting. Een hoog 
percentage en het zijn ook de pijlers van De Inloop. Echter, De Inloop is 
nieuw voor Zutphen en het is de vraag of dit concept aan de 
bovengenoemde grote behoefte voldoet. Wij beantwoorden die vraag 
bevestigend.  
In de eerste plaats omdat De Inloop voort bouwt op bestaande, beproefde 
concepten die beide een grote aantrekkingskracht hebben op de 
doelgroep. Ter illustratie, Het Geheugensteunpunt in Apeldoorn noteerde 
in 2013 ruim 1500 bezoeken. Het Odensehuis in Amsterdam, met een veel 
ruimere openstelling, zelfs meer dan 5000. 
In de tweede plaats gaan wij bij beroepskrachten en vrijwilligers De Inloop 
breed onder de aandacht brengen. Door hun contacten met de mensen 
hebben zij een goed inzicht in wat zij willen. Zo hebben zij ook bijgedragen 
in de ontwikkeling van dit concept. Wij zijn overtuigd dat de meeste 
mensen die De Inloop gaan bezoeken, dat een verrijkende ervaring vinden 
en ook terug zullen komen. 
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Een grote behoefte en een passend concept betekenen nog niet dat 
mensen vanzelf van De Inloop gebruik van gaan maken. Mensen zullen 
zelf de eerste stappen moeten zetten en de ervaring elders leert dat dit tijd 
neemt. Voor de initiatiefnemers betekent dat onder meer bekendheid 
genereren en het tot de verbeelding laten spreken. Dat kan het beste in 
een persoonlijk contact. Wij organiseren daarom bijeenkomsten voor alle 
maatschappelijke en professionele organisaties voor ouderen in het 
algemeen en beginnende dementie in het bijzonder. Via hen wordt het 
bestaan van De Inloop breed uitgedragen en neemt de bekendheid toe. 
Daarnaast zullen extra inspanningen worden gedaan om mensen met een 
niet-Westerse afkomst te bereiken. Onderzoek laat zien dat in deze 
culturen, bewust en onbewust, dementie niet wordt gekend.  
 
Samenvattend concluderen wij dat uit eigen waarnemingen en uit 
ervaringen in andere steden in Nederland blijkt dat de behoefte aan een 
concept zoals De Inloop evident is. De initiatiefnemers zullen via hun 
contacten met de doelgroep het gebruik weten te stimuleren.  
 
Verwachte bezoekersaantallen 
De ervaringen van Odensehuizen en Het Geheugensteunpunt laten een 
aanlooptijd zien. Mensen hebben de tijd nodig om de weg naar De Inloop 
te vinden, vertrouwd te raken met de plek en met de andere gebruikers. 
Daarom gaan we uit van een groeimodel.  
 
Dat betekent dat in 2018, twee jaar na in gebruik name, de gewenste 
capaciteit wordt bereikt. Die bestaat uit 50 mensen met (een vermoeden 
van) beginnende dementie en 90 naasten, die actief deelnemen aan 
activiteiten. Daarnaast 250 mensen die alleen gebruik maken van de 
informatie-, voorlichting- en adviesfunctie. In totaal zijn dat 390 unieke 
bezoekers. Zij maken meerdere keren per week, maand of jaar gebruik 
van De Inloop. Dat geeft een geschat aantal bezoeken van ruim 8.000 in 
2018. In Bijlage 3 staat een gedetailleerd overzicht van de verwachte 
bezoekersaantallen. 
 
Ouderen (algemeen) 
In 2015 zijn ruim 15.000 inwoners van Zutphen 66 jaar of ouder. In 2025 is 
dat toegenomen tot 18.500, een stijging van ruim 15% 
[Bevolkingsprognose Provincie Gelderland]. 
Met deze aantallen en de eerder gesignaleerde grote behoefte aan een 
ontmoetingsplek is het evident dat een plek specifiek voor ouderen goed 
bezocht gaat worden. We gaan uit van gemiddeld 30 bezoekers uit de 
doelgroep ouderen (algemeen) per dagdeel, dat is 60 bezoekers per week. 

 
De Inloop fungeert twee dagdelen per week als een ontmoetingscentrum 
voor ouderen. Deze dagdelen worden in overleg met onder andere de 
ouderbonden gekozen. Op die momenten is er geen programmering voor 
mensen met beginnende dementie. Daarnaast wordt in de programmering 
voor mensen met beginnende dementie minmaal twee dagdelen 
opgenomen waarin geen georganiseerde activiteiten zijn. Op die 
momenten zijn zowel mensen met beginnende dementie als andere 
ouderen welkom. Die ontmoetingen willen bevorderen. We gaan brede 
bekendheid geven aan de openstelling voor ouderen, onder andere via de 
kanalen van de ouderbonden en het welzijnswerk.  
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4. DE INLOOP 
 
Het concept 
De Inloop is een laagdrempelig inloophuis, in de eerste plaats voor 
mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun naasten. 
Zij zijn de gebruikers, het is hun tweede thuis. Niet de zich aankondigende 
ziekte staat centraal, maar de mens en zijn leven. Dat is de norm. Het 
reilen en zeilen in het inloophuis wordt door de gebruikers in belangrijke 
mate zelf georganiseerd. In deze opzet verschilt De Inloop fundamenteel 
van het huidige aanbod in de gemeente. De bestaande voorzieningen 
zoals dagopvang/verzorging geven de ruimte voor eigen organisatie niet. 
Regels, indicaties en een structuur die vanuit en door de zorgaanbieder 
wordt aangeboden, zijn bepalend voor de organisatie en inrichting van 
deze voorzieningen. 
De Inloop is óók een laagdrempelig inloophuis voor ouderen in het 
algemeen. De programmering is zodanig dat er dagdelen zijn voor mensen 
met beginnende dementie, dagdelen voor ouderen in het algemeen en 
enkele dagdelen voor beide groepen. De ervaring met Odensehuizen is 
dat dit goed samengaat.  
De hoofdstuk behandelt verder hoe het concept van De Inloop eruit ziet 
voor de doelgroep mensen met beginnende dementie en hun naasten. 
 
Vernieuwing 
Voor het concept van De Inloop hebben wij ons laten inspireren door twee 
bestaande concepten, het Odensehuis en het Geheugensteunpunt. Beide 
concepten worden in een paar steden in Nederland met succes toegepast. 
Bij het Odensehuis springt vooral de grote binding met en tussen de 
gebruikers in het oog. Het is als het ware hun tweede thuis en ze komen er 
volledig tot hun recht. Het sterke punt van Het Geheugensteunpunt is de 
binding met de (zorg)organisaties die werkzaam zijn in het veld van 
dementie. In Bijlage 2 staan de karakteristieken van beide concepten.  
 
Bij de zorginstellingen is er het besef dat het anders kan en moet. Echter, 
de sector is nog volop bezig zich te herpositioneren na de transities in de 
zorg. Gebleken is dat dit tijd kost. Dat ongewisse tijdspad mag niet leidend 
zijn voor de realisatie van De Inloop. Immers, De Inloop is geen 
zorgconcept! De zorgsector staat juist op afstand en volgt de wensen en 
behoeften van doelgroep. Die ‘omkering’ is voor de initiatiefnemer 
vanzelfsprekend, maar voor de zorgsector nog een opgave. Daarom 
nemen wij als burgerinitiatief het voortouw. Dat past ook omdat het hier 
gaat om mensen die nog ver van indicatiestelling en zorg afstaan. Met ons 

initiatief bereiden wij de weg voor de zorgorganisaties die later zullen 
aansluiten. De kennis en ervaring betreffende het zorgaanbod voor 
mensen met dementie borgen we dat de inzet van deskundige vrijwilligers 
en een ervaren beroepskracht. Wanneer nodig en wenselijk verloopt zo de 
verwijzing naar specialistische hulp en ondersteuning soepel.  

 

 
 
De Inloop is voor Zutphen uniek en innovatief: één plek specifiek voor 
mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en naasten, waar 
ze vinden ze wat ze zelf nodig hebben voor hun welbevinden en waar alle 
informatie, advies en omringende zorg binnen handbereik is. Vanwege het 
verloop van dementie is deze koppeling essentieel. Er is een lange 
beginfase die confronterend en ingrijpend  is maar waarin (intensieve) zorg 
beperkt nodig is. Daarna volgt een kortere fase van steeds intensievere 
zorg. De Inloop zorgt ervoor dat:  
a) in de beginfase mensen met dementie en hun naasten zich langer zelf 
kunnen redden, en 
b) beide fasen geleidelijk en min of meer vloeiend in elkaar over lopen. Het 
optreden van ontkenning, verzet, machteloosheid en overbelasting zal 
minder vaak aan de orde zijn dan wel beter hanteerbaar worden. 
 

 
Functies 
De functie van De Inloop is tweeledig. Enerzijds ruimte bieden voor 
ontmoeten en ondernemen van activiteiten, en anderzijds het verstrekken 
van informatie en advies.  
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Bij ontmoeten en ondernemen van activiteiten gaat het over: 
- Organiseren van activiteiten voor en door mensen met (een 

vermoeden van) beginnende dementie en hun naasten. Voorbeelden 
zijn bewegen, muziek, creatieve activiteiten, intellectuele uitdagingen, 
excursies, koken/bakken, spelletjes, voorlezen, etc. 

- Sociale activiteiten en onderling contact voor mensen met beginnende 
dementie en ouderen in het algemeen.  

 
Bij informatie en advies gaat het over: 
- Goede informatie en advies verstrekken, o.a. door inloopspreekuren.  
- Preventie en vroegsignalering, dat wil zeggen het voorbereiden op een 

diagnose (indien gewenst) en het leren leven met de diagnose
3
. 

- Informatieve bijeenkomsten organiseren voor naasten. 
- Mantelzorgondersteuning door gesprekken en korte lijnen met de 

daarvoor geschikte instanties ten behoeve van verwijzing.  
- Advies en informatie verstrekken aan professionals, door kennis 

opbouw en pr.  
 
Uitgangspunten  
Hoe De Inloop er in de praktijk uit gaat zien, is vastgelegd in een aantal 
uitgangspunten. Deze staan hieronder opgesomd. 

• Laagdrempelig inloophuis: Men kan zonder afspraak, zonder indicatie 
en zonder verplichting De Inloop bezoeken. Wil men meedoen met 
activiteiten, dan wordt een financiële bijdrage gevraagd. 

• Eigen regie en autonomie staat voorop zoals afgebeeld in Figuur 1. 
Centraal staat de mens met (een vermoeden van) beginnende 
dementie. Daaromheen staan de naasten, vrijwilligers en een 
beroepskracht. Deze vier groepen ‘draaien’ samen De Inloop. De 
zorgsector, de gemeente en het bestuur staan op gepaste afstand en 
bemoeien zich niet met de dagelijkse gang van zaken. 

• Vraaggericht: De gebruikers dragen het concept en hebben een grote 
inbreng in wat De Inloop te bieden heeft. Ze worden actief betrokken 
bij de opzet van het inloophuis. 

• Halen en brengen: De gebruikers ‘consumeren’ door aan activiteiten 
deel te nemen en ‘produceren’ door taken op zich te nemen. 

                                                   
3
 Vroegsignalering van dementie is belangrijk om een aantal redenen: de periode van 

onzekerheid verkorten, geruststellen als het geen dementie is, gedrag verklaren, passende 
zorg en begeleiding bieden, antidementie medicatie overwegen, de toekomst overdenken, 
zelf zaken bijtijds regelen, voorkomen van risicovolle situaties en geleidelijk leren omgaan 
met situatie. 

• Geen behandeling: De activiteiten zijn gericht op ondersteuning, 
waarbij het initiatief ligt bij de gebruiker. Inzet door beroepskrachten is 
naar behoefte. Er is geen dossiervorming. De vrijwilligers en de 
beroepskracht worden daar niet op geselecteerd.   

 
Figuur 1: Participatiecirkel van De Inloop 

 

 
 

• Permanente zelfstandige locatie met voldoende openstelling en een 
eigen karakter. De Inloop wordt niet gehuisvest in een zorginstelling. 
Zorgverlening staat niet voorop, maar is hooguit een afgeleide van. De 
beschikbare ruimten worden vooral door de gebruikers zelf ingericht 
en kan daar 24/7 blijven. Daarmee wordt recht gedaan aan het 
‘tweede thuis’ gevoel. 

• Vrijwilligersorganisatie: Het organiseren van activiteiten en het 
ondersteunen van mensen gebeurt vooral door vrijwilligers met 
specifieke basiskennis en –vaardigheden en andere vrijwilligers 
vanwege voor algemene taken. Er is één part-time beroepskracht. 

• Organische groei: De Inloop is een innovatief concept en het is nieuw, 
in ieder geval voor de regio Zutphen en de mensen die erbij betrokken 
gaan raken. De uitgangspunten en de essentie van het concept liggen 
vast. Hoe de dagelijkse praktijk zich ontwikkelt, zal zich werkende weg 
openbaren. Daarvoor wordt ruimte geboden en vertrouwen gegeven. 

 
Samengevat is De Inloop een plek specifiek voor mensen met beginnende 
dementie en hun naasten waar zij, in gezamenlijkheid met lotgenoten, 
actief hun sociale leven zelf organiseren. De formele zorgstructuur staat op 
afstand. Het is tevens een het plek waar ouderen in het algemeen elkaar 
ontmoeten, of ze dementie hebben of niet.  
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5. HUIVESTING  
 
 
Accommodatie  
Op basis van het verwachte gebruik en ervaringscijfers van Odensehuis 
locaties in het land, heeft De Inloop een totale oppervlakte van circa 200-
250 m² (bvo) nodig. De ruimten moet bij voorkeur veel daglicht kunnen 
ontvangen. Onderstaande faciliteiten zijn van belang: 
- Een eigen ingang en ontvangstruimte. 
- Een rustige, afgescheiden ruimte voor gesprekken en eventueel 

afzondering (circa 25 m²). 
- Een grote ruimte voor activiteiten (circa 100 m²), bij voorkeur onder te 

verdelen in twee ruimten door een verplaatsbare afscheidingswand.  
- Enkele kleine, niet afgescheiden ontmoetingsplekken (zitjes) waar 

mensen met elkaar kunnen zitten/praten. 
- Een keuken (formaat gezinskeuken) voor het bereiden van 

lunches/maaltijden (10m²).  
- Een ruimte voor het eten van maaltijden (circa 50 m²). 
- Een kantoorruimte voor de beroepskracht (circa 20 m²). 
- Een rustige buitenruimte om te verpozen en voor het contact met de 

buitenwereld.  
- Goede toegang voor rolstoelgebruikers, toiletgroep en eventueel een 

lift. 
Afhankelijke van de grootte en indeling kunnen sommige ruimten voor 
meerdere doeleinden worden gebruikt. 
 
Inrichting  
De inrichting van De Inloop moet qua sfeer en uitstraling een gevoel 
veiligheid en huiselijkheid oproepen. Prettige ruimten waar men elkaar 
ontmoet, ervaringen uitwisselt, lief en leed deelt, elkaar ondersteunt, elkaar 
praktische tips en informatie geeft. De wanden moeten met zelfgemaakte 
creaties versierd kunnen worden. Zo maakt men zich de plek eigen.  
De inrichting is zodanig dat ook incidentele bezoekers zich al snel 
aangenaam en welkom voelen. Zo kunnen ze meegaan in ‘de stroom van 
het moment’ en werkt hun aanwezigheid niet verstorend. 
Het bovenstaande is richtinggevend voor de keuze van kleurstelling, 
meubilair, kasten, gebruiksvoorwerpen, etc.. Niet alles hoeft ‘nieuw’ te zijn. 
Oudere mensen met dementie vinden het prettig om herkenbare spullen 
van vroeger te gebruiken.  

 

 
 

Locatie  
Bij het kiezen van de locatie is een aantal zaken van belang: 
- Zelfstandigheid en eigenheid 
- Niet in een zorginstelling of woonzorgcentrum, om elke associatie met 

zorgverlening te vermijden; de relatie met zorgverlening is secundair. 
- Niet in een buurt- of wijkcentrum omdat dit voorzieningen zijn die open 

staan voor een breed, uiteenlopende publiek. Dan zijn er te veel 
prikkels en de ruimten staan niet permanent tot de beschikking. 

- Goede bereikbaarheid en nabij parkeervoorzieningen. 
- Nabij winkels en andere voorzieningen zodat mantelzorgers de 

gelegenheid hebben om even tijd voor zichzelf te nemen.  
 
Huize Borro (Oude Bornhof) 
De meest in het oog springende locatie voor De Inloop is Huize Borro aan 
het Oude Bornhof. De rust, beslotenheid en sfeer van het middeleeuws 
hofje past uitstekend. De stichter van Huize Borro heeft de bestemming 
voor ouderen wettelijk vastgelegd en al decennia lang heeft het de functie 
van ontmoetingscentrum voor ouderen gehad. 
Voor het ruimtebeslag van De Inloop is de gehele benedenverdieping van 
het pand nodig. Een combinatie met andere functies zoals horeca is niet 
mogelijk, zelfs ongewenst. De huidige bestemming van het pand 
(maatschappelijk) is passend; er hoeft dus geen bestemmingsplan 
wijziging plaats te vinden.  Huize Borro is eigendom van stichting 
Wijnhuisfonds die het pand van de gemeente overgedragen heeft 
gekregen. Met het Wijnhuisfonds worden gesprekken gestart.  
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6. FASERING EN PLANNING 
 
 
In de realisatie van De Inloop onderscheiden we drie fasen: 
- Initiatieffase (september 2014 – december 2015) 
- Groeifase (januari 2016 – december 2017) 
- Consolidatiefase (vanaf 2018) 
In dit hoofdstuk is dat uitgewerkt en is elke fase nader beschreven.  
 
Initiatieffase (september 2014 –  december 2015) 
De initiatieffase is de periode vanaf de eerste ideevorming tot de 
ingebruikneming van de locatie in Zutphen. 
 
De Stadsonderneming Zutphen is in het najaar 2014 met de eerste 
concrete ideeën voor De Inloop gestart en heeft partijen uitgenodigd mee 
te doen.  Dat is ook het begin van de initiatieffase. Het plan is uitgewerkt 
met deelname van Alzheimer Nederland en het Dementienetwerk. Tot en 
met mei 2015 zijn de volgende activiteiten ondernomen: 
- Initiatief van de Stadsonderneming Zutphen 
- Bezoek aan locaties elders in het land 
- Ontwikkelen van het concept 
- Eerste gesprekken met de gemeente 
- Resultaat: Vaststellen van het ondernemingsplan – juni 2015 
 
Met het vaststellen van het ondernemingsplan gaat de initiatieffase verder 
met de voorbereidingen die leiden naar de opening: 
- Formeren van een gebruikerswerkgroep 
- Oprichten van de stichting 
- Werven van een kwartiermaker 
- Overleg met gemeente en toezegging financiële bijdrage 
- Overleg met fondsen en toezeggingen financiële bijdrage 
- Pr,  communicatie, informatiebijeenkomsten  
- Vastleggen en inrichten van de locatie  
- Werven van een coördinator 
- Werven van vrijwilligers 
- Resultaat: De Inloop is klaar voor gebruik – december 2016 
 
Groeifase (januari 2016 – december 2017) 
De groeifase is de periode waarin De Inloop al werkende weg groeit naar 
een volwassen organisatie. Een organische groei waaraan alle 
betrokkenen een bijdrage leveren en die resulteert in een goed 

georganiseerd inloophuis met het verwachte aantal gebruikers die het naar 
tevredenheid bezoeken. 
 
De groeifase start met de ingebruikneming van de locatie en eindigt met 
het besluit over de definitieve organisatie. Daaraan vooraf gaat een 
evaluatie waarin alle betrokkenen worden geconsulteerd: Wat gaat goed 
en wat minder goed? Op basis daarvan worden bijstellingen gedaan en 
komen wij tot een staande organisatie. 
- De Inloop in bedrijf 
- Organische groei van gebruikers, werkwijze, activiteiten, etc.  
- Uitbouwen gebruikersnetwerk 
- Uitbouwen relatienetwerk met de zorgstructuur 
- Uitbouwen relatienetwerk met de samenleving 
- Pr, communicatie, informatiebijeenkomsten 
- Werven van fondsen en donaties 
- Periodieke evaluatie en bijstellingen voor kwaliteitsverbeteringen 
- Resultaat: Besluit over definitieve organisatie – eind 2017 
 
Consolidatiefase (vanaf 2018) 
Vanaf 2018 is er een staande organisatie. 
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7. ORGANISATIE 
 
 
Dit hoofdstuk behandelt hoe De Inloop is georganiseerd in elk van de drie 
fasen. In Figuur 2 is dat weergegeven. Daarna volgt per fase een nadere 
toelichting.  
 
Figuur 2: Organisatie en fasering De Inloop. 
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Initiatieffase (tot januari 2016) 
Initiatiefnemer 
De Initiatiefnemer is de Stichting Stadsonderneming Zutphen, een 
burgerinitiatief dat lokale initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en 
participatie ondersteunt en zelf maatschappelijke initiatieven neemt. De 
stichting levert de kwartiermaker en neemt de verantwoordelijk voor het 
opzetten van De Inloop tot aan het moment van de opening.  
 
Meedenkgroep toekomstige gebruikers 
In De Inloop nemen de gebruikers een belangrijke plaats in. Het reilen en 
zeilen wordt voor belangrijk deel door henzelf bepaald. Daarom wordt in de 

initiatieffase een meedenkgroep van potentiële gebruikers opgericht. Tot 
aan de start in januari 2016 heeft deze groep een klankbord- en 
adviesfunctie. Zo dragen de gebruikers bij aan de oprichting en inrichting 
van hun toekomstige ontmoetingsplek.   
 
Kwartiermaker 
De taak van de kwartiermaker is alles te doen wat nodig is om De Inloop 
van start te laten gaan. Taken zijn onder meer fondsenwerving, pr en 
communicatie, locatie regelen en het aansturen van de inrichting. De 
kwartiermaker legt verantwoording af aan de Initiatiefgroep en werkt 
samen met de gebruikerswerkgroep. De kwartiermaker wordt geleverd 
door de Stadsonderneming Zutphen en start in juni 2015.  
 
Groeifase (2016 en 2017) 
De Inloop volgt in grote lijnen de organisatiestructuur zoals die geldt bij de 
Odensehuizen. Er komt een aparte rechtspersoon, de stichting De Inloop 
i.o.. Een aparte stichting is noodzakelijk om te waarborgen dat de aanpak 
wezenlijk anders wordt dan in de bestaande zorgstructuur. Om die andere 
aanpak goed vorm te geven en te bewaken, kiezen we voor een 
zelfstandige rechtspersoon. In het bestuur vragen we wel professionals uit 
de zorgsector, maar dan op persoonlijke titel.  
 
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor De Inloop ligt bij de stichting De 
Inloop i.o.. Voor De Inloop formuleert ze een projectopdracht met als 
uitgangspunt dat het een nieuw concept is dat qua procedures, protocollen 
en regelgeving zich niet laat leiden door de bestaande zorgsystematiek.  
De hierboven beschreven organisatiestructuur wordt gehanteerd tijdens de 
groeifase van De Inloop, vanaf de start in januari 2016 tot eind 2017. Eind 
2017 wordt de werking geëvalueerd en op basis daarvan wordt een 
definitieve organisatiestructuur vastgesteld. 
 
Werkgroep 
Er wordt een werkgroep gevormd die bestaat uit enkele gebruikers, enkele 
vrijwilligers en de coördinatoren. Deze groep bespreekt de operationele 
gang van zaken. Besluitvorming gaat in consensus.  
 
Coördinatoren 
De coördinator treedt in functie vanaf de start van De Inloop in januari 
2016. Het wordt een duo-functie voor één beroepskracht (betaald) en één 
vrijwilliger. De vrijwilliger wordt geworven uit de groep van gebruikers, 
vanwege het uitgangspunt dat De Inloop er is voor en door mensen uit de 
doelgroep. De beroepskracht werkt parttime en assisteert de vrijwilliger. 
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Samen zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, sturen 
de vrijwilligers aan en leggen verantwoording af aan het stichtingsbestuur. 
Zij bouwen aan de organisatie en de deelname van gebruikers. Bij de 
conceptontwikkeling, fondsenwerving en relatiebeheer krijgen zij 
ondersteuning vanuit de Werkgroep Inloop. De coördinatoren worden 
geworven aan de hand van een functieprofiel. 
 
Vrijwilligers 
De Inloop kan niet bestaan zonder de inzet van toegewijde vrijwilligers. Zij 
zijn onder meer actief in de begeleiding van gebruikers en de 
receptiefunctie. Ze worden aangestuurd door de coördinator. Voordat De 
Inloop start wordt de groep vrijwilligers door middel van bijeenkomsten en 
waar nodig cursussen voorbereid op hun taken.  
Vrijwilligers worden geworven uit geïnteresseerde burgers met kennis en 
vaardigheden op het gebied van mensen met dementie. De ervaring leert 
dat mensen die dementie is hun omgeving meemaken, zeer gemotiveerde 
vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn, die een nieuw concept zoals De 
Inloop omarmen. 

 

 
 

Vrienden van 
Er komt een ‘Vrienden van’ organisatie die werkt aan sympathie, goodwill 
en fondswerving. Daarvoor wordt een stichting opgericht met ANBI-status 
en worden bestuursleden met een relevant netwerk geworven.  
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8. BEGROTING EN FINANCIERING 
 
 
De start van De Inloop is voorzien per 1 januari 2016. Er is een periode 
van 2 jaar uitgetrokken om te groeien naar de beoogde omvang en een 
goed werkende organisatie. In de beginfase is ondersteuning nodig door 
fondsen.  
In dit hoofdstuk staan de financiële gegevens van De Inloop: de benodigde 
investeringen, de financiering en de exploitatiebegroting 2016-2019.  
 
Investeringen 
De investeringen bestaan uit de voorbereidingskosten, nodig om te kunnen 
starten. Deze kosten worden gemaakt in 2015. In totaal is een investering 
nodig van € 149.000,- (excl. Btw). Zie onderstaande tabel voor details. 
 
Tabel 2: Investeringsbegroting De Inloop 2015 (excl. Btw) 
 
Investeringscomponent € Toelichting

Voorbereidingskosten

Kwartiermaken 24.000 320 uur à € 75,-

Promotie en publiciteit 15.000

Cursussen en begeleiding vrijwilligers 5.000

Inventaris, ICT en aanpassingen 105.000

Totaal investering 149.000  
 
Financiering 
De initiatiefnemer neemt € 12.000,- van de financieringsbehoefte voor haar 
rekening, zijnde de helft van de kosten van de kwartiermaker. Van de 
Gemeente Zutphen wordt een bijdrage gevraagd van € 25.000,- uit de 
Subsidieregeling Algemene Oplossingen. Voor een bedrag van € 
112.000,- wordt een beroep gedaan op fondsen. Zie onderstaande tabel 
voor details. 
 
Tabel 3: Financiering De Inloop Zutphen (excl. Btw) 
 
Financieringscomponent € Toelichting

Bijdrage initiatiefnemer 12.000 50% Kosten kwartiermaker

Bijdrage Gemeente Zutphen 25.000 Subs. algem. oplossingen

Bijdrage fondsen 112.000 zie overzicht fondsen

Totaal financiering 149.000 dekking investeringen  

 
De ervaringen van initiatieven elders in het land leren dat landelijk en 
regionaal opererende fondsen welwillend zijn om een initiatief zoals De 
Inloop financieel te ondersteunen. Dit zijn: 
- SKAN fonds / VSB fonds / Oranjefonds 
- Fonds Sluyterman van Loo 
- Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor (RCOAK) 
- Fonds Nuts Ohra 
- Diverse nationale loterijen 
- Diverse lokaal/regionaal opererende fondsen 
 
Bij deze fondsen worden aanvragen ingediend voor gezamenlijk €  
112.000,- (excl. Btw). 
 
Exploitatie 
De exploitatie van De Inloop is vanaf de aanvang sluitend. De belangrijkste 
inkomsten zijn Wmo-gelden en de bijdagen van gebruikers. Vanaf 2018 
wordt een bijdrage van de zorgaanbieders gevraagd. Zie onderstaande 
tabel 4 voor details en een toelichting op enkele posten van de begroting. 
Bij het opstellen van de begroting is gebruik gemaakt van informatie van 
Odensehuizen en Het Geheugensteunpunt. 
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Tabel 4: Exploitatiebegroting De Inloop 2016-19 (excl. Btw) 
 

2016 2017 2018 2019

Opbrengsten

Wmo-gelden (Gemeente Zutphen) 60.000 60.000 60.000 60.000

Bijdrage van gebruikers (activiteiten) 9.000 18.000 25.000 25.000

Bijdrage zorgaanbieders - - 15.000 15.000

Donaties, giften, fondsen 6.500 10.000 10.000 10.000

Totaal opbrengsten 75.500 88.000 110.000 110.000

Kosten

Coördinator 15.200 18.500 25.000 25.400

Huisvesting en vaste lasten 32.400 33.000 33.700 34.400

Vrijwilligerskosten 2.800 3.300 4.400 4.400

Algemene kosten 3.000 3.500 5.000 5.500

Afschrijving inventaris 10.500 10.500 10.500 10.500

Activiteiten 9.000 18.000 25.000 25.000

Totaal kosten 72.900 86.800 103.600 105.200

Resultaat 2.600 1.200 6.400 4.800  
 
Wmo-gelden 
De Inloop draagt in belangrijke mate bij aan het bereiken van Wmo-
doelstellingen. Daarom is er in andere gemeenten

4
 met soortgelijke 

initiatieven een bijdrage vanuit de Wmo. Ook bij De Inloop maakt een 
Wmo-bijdrage structureel onderdeel uit van de begroting, net zoals de 
eigen bijdrage van de gebruikers. De jaarlijkse Wmo-bijdrage bedraagt € 
60.000,-. Uitgaande van 8.000 bezoeken per jaar door 390 unieke 
bezoekers (beginnende dementie en mantelzorgers), is de gemeentelijke 
bijdrage respectievelijk € 7,50 per bezoek en € 154,- per unieke bezoeker 
per jaar. Als de verwachte 3000 bezoeken door ouderen (zonder 
dementie) worden meegenomen, gaat het om 12000 bezoeken per jaar.  
De gemeentelijke bijdrage is dan € 5,- per bezoek. 
 
Bijdrage van gebruikers 
Het gebruik van De Inloop als ontmoetingscentrum is voor de bezoekers 
gratis. Wanneer bezoekers aan activiteiten deelnemen, wordt daarvoor 
een eigen bijdrage gevraagd. Voor mensen met beginnende dementie en 

                                                   
4
 Onder andere gemeenten Amsterdam, Wageningen, Apeldoorn 

hun mantelzorgers wordt dat geschat op in totaal € 25.000,- vanaf 2018. 
Dat betekent dat deze gebruikers gemiddeld genomen circa € 180,- op 
jaarbasis bijdragen. Door gebruik te maken van de individuele bijzondere 
bijstand kunnen mensen met een laag inkomen een tegemoetkoming 
krijgen in deze kosten. 
 
Bijdrage van zorgaanbieders 
In de exploitatiebegroting is opgenomen dat de zorgaanbieders vanaf 2018 
gaan bijdragen met in totaal € 15.000,- per jaar. Dat geeft hen de tijd om 
vertrouwd te raken met het concept. Met een bijdrage geven zij het belang 
aan van De Inloop als 0

de
 lijn in relatie tot de zorg verderop in de keten. 

 
Coördinator 
In De Inloop is één beroepskracht aanwezig in de functie van coördinator. 
Het dienstverband is voor 50% van de openingsuren. De omvang van de 
inzet loopt synchroon met de toenemende openstelling tot een niveau van 
0,4fte in 2018 (ruim € 25.000,- conform VVT schaal 45).  
 
Huisvesting en vaste lasten 
De begroting gaat uit van een bruto maandhuur van € 2.250,- met een 
opslag van 20% voor vaste lasten. Dat is in totaal € 2.700,- per maand, 
met een jaarlijkse index van 2%. 
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BIJLAGE 1: FEITEN EN CIJFERS OVER DEMENTIE 
 
Dementie kan verschillende oorzaken en uitingsvormen hebben. Het is 
een complexe ziekte met gevolgen op veel gebieden. Bij dementie worden 
verschillende hersenfuncties aangetast, waaronder de opslag van nieuwe 
informatie, oriëntatie, organisatievermogen en coördinatie. Dit heeft grote 
gevolgen voor het dagelijks handelen.  
 
In Nederland hebben circa 260.000 mensen dementie. In 2040 zal dit zijn 
verdubbeld tot ten minste een half miljoen. Volgens 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dreigt dementie de epidemie van 
de toekomst te worden. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen 
is de kans nog groter. Eén op de drie vrouwen krijgt gedurende haar leven 
dementie. Dit betekent dat bijna iedereen in zijn/haar leven in de nabije 
omgeving met dementie te maken krijgt: als patiënt, of als familielid. 
 
Dementie is vooral een ouderdomsziekte. Slechts 4,5% is jonger dan 65 
jaar. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft 
maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Andere 
risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dementie zijn 
erfelijke factoren en bepaalde leefstijlgewoonten zoals roken.  
 
Om het tij te keren heeft het Ministerie van VWS het Deltaplan Dementie 
gelanceerd: een publiek-private samenwerking die de explosieve groei van 
dementie moet indammen. Dementie is nu al de ziekte met de hoogste 
zorgkosten. In 2013 bedroegen de kosten in Nederland ruim 4 miljard, zo'n 
5% van de totale gezondheidszorgkosten [Zorgstandaard dementie, 2013].  
 
Dementie is niet te genezen, het is een progressieve ziekte. Als de ziekte 
in (ver)gevorderd stadium is, is zelfstandig wonen veelal niet meer 
mogelijk. Het is echter een geleidelijk en veelal langdurig proces. Mensen 
met een niet-pluis-gevoel of beginnende dementie (en hun naasten) 
hebben andere problemen dan mensen in een (ver)gevorderd. Uit 
kwalitatief onderzoek [Steeman; 2006, 2007] blijkt dat zij een grotere 
behoefte hebben gewaardeerd te worden en zich waardevol te voelen. Dit 
staat meer centraal dan bijvoorbeeld het verlies aan cognitie.  
 
Voor meer informatie zie www.alzheimer-nederland.nl  
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BIJLAGE 2: KARAKTERISTIEKEN VAN ODENSEHUIS EN 
GEHEUGENSTEUNPUNT 

 Odensehuis, Amsterdam (www.odensehuis.nl) Geheugensteunpunt, A’doorn (www.hetgeheugensteunpunt.nl)  
   
Huisvesting 
 

Hygiëastraat 4, Amsterdam (nabij Olympiaplein), gehuurd van 
woonbedrijf. In eigen beheer en Odensehuis is de enige gebruiker. 

Sportlaan 2, Apeldoorn, inpandig bij woonzorgcentrum Mandala. 
Geen ‘eigen’ ruimte. Ruimtes worden ook door anderen gebruikt op 
andere tijden. 

Accommodatie Ontvangstruimte / receptie: ca. 20m2 
Activiteitenruimte: ca. 100m2 
Eetkeuken: ca. 25m2 
Vergader/Gespreksruimte: ca. 12m2 

Gedeelde ontvangstruimte (hal woonzorgcentrum), wordt soms ook 
gebruikt voor activiteiten. 
Activiteitenruimte: ca. 30m2 

Openingstijden 32 uur/wk (ma 13.00-17.00u; di t/m vr van 9.30-16.30u) 8 uur/wk (di en do van 10.00-14.00u) 
   
Profiel Inloophuis. Ontmoetingen, advies en activiteiten voor mensen met 

geheugenproblemen of beginnende dementie, hun naasten en 
buurtbewoners. 

Steunpunt. Ontmoetingen, advies en activiteiten voor mensen met 
geheugenproblemen of beginnende dementie en hun naasten. 

Doelgroep 
 

Mensen met beginnende dementie 
Partners/mantelzorgers 
Buurtbewoners  
Vrijwilligers 

Mensen met beginnende dementie 
Partners/mantelzorgers 
Vrijwilligers 

Aantal unieke bezoekers/jaar 45 mensen met dementie 
35 (ex-) mantelzorgers 
29 vrijwilligers 
Dit zijn de participanten die verbonden zijn aan Odensehuis. 

35 mensen met dementie 
40 (ex-) mantelzorgers 
… vrijwilligers 

Aantal bezoeken/jaar In totaal 5100 (2013), verdeeld over: 
4250 keren mensen met dementie 
850 keren mantelzorgers 

In totaal 1500 (2013), verdeeld over: 
530 keren mensen met dementie 
570 keren (ex-) mantelzorgers 
400 keren gasten 

   
Professionele ondersteuning 0,8 fte voor begeleiding en coördinatie 0,6 fte voor begeleiding en coördinatie 

Organisatie Onafhankelijke stichting die via de Odense Alliantie samenwerkt 
met zorginstellingen en mij. organisaties. 

Hangt onder het Netwerk Dementie Oost-Veluwe, een 
samenwerkingsverband van 19 partners (zorginstellingen, 
maatschappelijke organisaties, gemeente) 

Begroting 2014 (in euro) Personeel      49.000 
Huisvesting e.a. vaste lasten       33.000 
Activiteiten        28.000 
Overige         15.000 
Totaal     125.000 

Personeel    38.000 
Huisvesting e.a. vaste lasten      4.500 
Activiteiten       2.500 
Overige              0 
Totaal     45.000 

Financiering 2014 (in euro) Bijdrage uit Wmo (gem. Amsterdam)   50.000 
Uit indicatiegelden (Achmea/Amstelring)   50.000 
Bijdragen participanten, verhuur, donaties   25.000 
Totaal  125.000 
Participanten betalen €30,-/mnd (alleenstaand) of €50/mnd 
(koppels). 

Bijdrage uit Wmo (gem. Apeldoorn) 40.000 
Bijdrage bezoekers   2.500 
Overige   2.500 
Totaal 45.000 
De gemeente betaalt €40,- per bezoek met een maximum van €40.000,- 
per jaar. Bezoekers betalen € 2,50 per activiteit. 
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BIJLAGE 3: VERWACHTE BEZOEKERSAANTALLEN  
 
 
In onderstaande tabel staan de bezoekersaantallen voor De Inloop van 
mensen met beginnende dementie en hun naasten (mantelzorgers). 
 

2016 2017 2018 2019

Openstelling:

- dagdelen (ochtend of middag) 5 6 8 8

- uren per week 20 24 32 32

- weken per jaar 44 44 44 44

Unieke bezoekers:

- lichte dement ie (activiteiten) 20 35 50 50

- mantelzorgers (activiteiten) 30 60 90 90

- alleen informatie en advies 100 150 250 250

Totaal 150 245 390 390

Gemiddeld aantal keren gebruik:

- lichte dement ie (activiteiten) – per week 2,5 2,5 3 3

- mantelzorgers (activiteiten) – per maand 1 1 1 1

- alleen informatie en advies – per jaar 1,5 1,5 2 2

Aantal bezoeken per jaar:

- lichte dement ie (activiteiten) 2.200 3.850 6.600 6.600

- mantelzorgers (activiteiten) 305 609 914 914

- alleen informatie en advies 150 225 500 500

Totaal 2.655 4.684 8.014 8.014

Noot: De opens tell ing is vanaf 1 januari 2016  
 
 


