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Hoe ervaren bezoekers en mantelzorgers de door het Odensehuis gefaciliteerde
ondersteuning en welke opbrengsten heeft dit voor bezoekers?

Het vult een
gat in de
markt

Fijne en
prettige plek

Mogelijkheid
om met
partner mee
te komen

Vermindert
eenzaamheid

Draagt bij
aan zinvolle
dagbesteding

Welke maatschappelijke opbrengst heeft het Odensehuis voor mantelzorgers?
De mate van
eenzaamheid is
met

Het gevoel van
netwerkversteviging
is met

42%

45%

Het gevoel van
belastbaarheid
is met

gedaald*

gestegen*

gestegen*

112%

*resultaten worden beïnvloed door het wel of niet hebben van een sociaal netwerk

Het gevoel
begrepen te
worden is met

Het gevoel
een zinvolle dag te
hebben is met

Het mentale
welbevinden
is met

gestegen

gestegen

gestegen

70%

60%

67%

Redenen om nog niet te kiezen voor reguliere dagbesteding volgens mantelzorgers en casemanagers:

Angst

Onbekendheid

Partner niet
willen
missen

Zo ‘’gek’’ ben
ik nog niet

‘’Als het Odensehuis er niet
was geweest had mijn
moeder al zeker een jaar
ergens anders moeten wonen,
gewoon omdat mijn vader het
dan niet meer aan had
gekund!’’

Wat is het effect van het structureel bezoeken van het Odensehuis op het gebruik
van andere gemeentelijke voorzieningen?
Als het Odensehuis er niet was geweest:

Extra ondersteuning
voor de belastbaarheid
mantelzorger. Bijv.
thuishulp/’’oppas’’

Minder werken door
familieleden ter
ondersteuning van de
mantelzorger

Meer gebruik van de
reguliere Dagbesteding

Wat zijn de financiële opbrengsten en kosten van het Odensehuis?
Investering

Besparing

€99.000

De kosten per jaar
die gemaakt zouden
worden voor maatwerkvoorziening
Dagbesteding als
het Odensehuis er
niet zou zijn.

€50.823

Huidige kosten
(subsisie voor het
Odensehuis.)

(gebasseerd op 50% van
de respondenten die
aangeeft dan gebruik te
maken en 10% die al
gebruik maakt en dan
extra gebruik zal
maken.)

Het financiële effect*
is positief en is circa
€50.000,- per jaar.

*Het betreft hier alleen gemeentelijke kosten. Het maatschappelijk
effect is mogelijk groter als er ook andere financieringsstromen
worden meegenomen

Het onderzoek is uitgevoerd bij een relatief kleine populatie. De resultaten geven een indicatief beeld, maar kunnen niet doorvertaald worden naar de totale populatie (extrapoleren van de uitkomsten over de totale populatie geeft een onbetrouwbaar beeld).
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