Magazine voor cliënten, naasten en vrijwilligers
Nummer 3, december 2020

BINNEN!
bij Zorggroep Drenthe

MOOI WARK EN SBS6
IN DE VIJVERHOF
PAGINA 11

BIJZONDERE
CORONA
INITIATIEVEN

EXPOSITIE
BEWONERS
MOZAIEK

PAGINA 4

PAGINA 9

MEERJAREN
BELEIDSPLAN
PAGINA 17

Waar u thuis bent

1

Zorggroep Drenthe
Bij Zorggroep Drenthe kunt u terecht voor tijdelijk of permanent
verblijf in een woonzorgcentrum, voor zorg thuis en voor diverse
andere services.
Locaties
Assen

De Vijverhof
Messchenstaete
Beilen
Spectrum
Eelde
Symphonie
Roden
De Noorderkroon
Rolde
De Wenning
Zuidlaren Mozaiek
Wonen (met zorg)
Verzorgingshuiszorg
Verpleeghuiszorg
Huurwoningen
Tijdelijk verblijf
ELV (Eerstelijns Verblijf)
Hotelzorg

Zorg thuis
Huishoudelijke hulp
Verzorging & Verpleging
Specialistische verpleging
Individuele begeleiding
Dementie in thuissituatie
Services
Professionele Alarmopvolging
Maaltijdservice
Klussendienst
Tuinonderhoud
Vakantie met zorg

Een deel van de
foto’s is gemaakt
vóórdat de corona-
maatregelen van
toepassing waren.

BINNEN!
BIJ ZORGGROEP DRENTHE
www.bijdeburen.nl

www.messchenstaete.nl

www.messchenstaete.nl/
grand-cafe-de-messchen

www.theatermozaiekzuidlaren.nl

www.galeriemozaiek.nl
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INHOUD

Binnen! bij Zorggroep Drenthe wordt uitgebracht om u te
informeren over wat er leeft bij en binnen de locaties en
thuiszorg van Zorggroep Drenthe. Zo komt u meer te weten
over onze organisatie.

Bijzondere corona initiatieven				
Geestelijk verzorger Gerrit Timmermans 			
Vertrouwenspersoon wet zorg en dwang
Welmoed van der Goot 					
Expositie bewoners in Galerie Mozaiek			
De Cliëntenraad						
Mooi wark en SBS6 in De Vijverhof 			
Van een hobby naar een rubriek in Binnen!		
Anders werken tijdens Corona				
Geef mij je hand						
Meerjaren beleidsplan					
Binnen bij Zorggroep Drenthe				
Zomervakantieweken					
Verwonderteams						
Recept							
Zorghotel Assen en tijdelijk verblijf 			
Studieproject Zorgsaam					
Kerstgroet							
Achterop							

Sinds begin dit jaar houdt het coronavirus heel Nederland in zijn
greep. De eerste coronagolf heeft ons veel geleerd. Het feit dat
onze locaties hun deuren moesten sluiten vanwege het besluit
van de overheid deed veel met iedereen. Wij zijn dan ook blij dat
bezoek binnen onze locaties in de huidige tijd mogelijk is.
Hoe ingrijpend en spannend de eerste coronagolf ook geweest
is, het heeft ons ook veel geleerd en gebracht. Bij al onze locaties
ontstonden zeer mooie initiatieven. Er werden bloemen bezorgd,
kaarten gemaakt en gebracht, draaiorgels kwamen langs en er
waren zelfs artiesten die speciaal voor onze bewoners, cliënten en
medewerkers kwamen optreden. Ook bij Zorggroep Drenthe zijn
mooie ideeën ontstaan. Het beeldbellen en het Ontmoetingsraam
zijn zo succesvol gebleken dat dit blijvend ingezet wordt. Ook nu
het coronavirus weer de hoofdrol speelt zullen we blijven anti
ciperen. Voor nu, willen we eenieder graag deelgenoot maken van
de bijzondere corona initiatieven tijdens de ‘eerste golf’.
In deze editie leest u verder onder andere over de zomervakantieweken op onze locaties en de expositie van bewoners en cliënten
van Mozaiek in Galerie Mozaiek. Daarnaast kunt u lezen over de
cliëntenraad van Zorggroep Drenthe, het project ZorgSaam en
vindt u natuurlijk weer een heerlijk recept.
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Colofon
Binnen! is een uitgave van Zorggroep Drenthe. Redactie Nynke van den Bosch, Marieke Haaijer, Marianne Nijmeijer, Janneke Walstra, Linda van Bolhuis
Hoofdredactie Inge Degen Eindredactie Lex Smetsers Opmaak Studio Paraat Drukker Van der Eems Heerenveen B.V.
Redactieadres Zorggroep Drenthe, Centraal Bureau, Industrieweg 15, 9402 NP Assen.
Mailen met, of tips voor de redactie? redactie@zorggroepdrenthe.nl

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier!
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BIJZONDERE
CORONA
INITIATIEVEN
Wij kijken terug op een bijzondere tijd. Wij zijn de
eerste coronagolf en de sluiting van onze locaties
zo goed als mogelijk doorgekomen dankzij veel
begrip en geduld van bewoners, cliënten en hun
naasten en de flexibiliteit en tomeloze inzet van
onze medewerkers en vrijwilligers.
Wat wij daarnaast erg hebben gewaardeerd
waren de initiatieven voor bewoners, cliënten en
medewerkers die, op afstand, bij onze locaties
werden georganiseerd door familie, omwonenden,
bedrijven uit de buurt en vele anderen. Dat maakte
deze periode ook speciaal. Het doet ons goed te
ervaren dat zij ons een warm hart toedragen.
Wij hebben de diverse initiatieven als zeer
ondersteunend ervaren.
Wij laten u graag een greep uit
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deze prachtige initiatieven zien.

Wat zijn we verwend in de peri
ode dat onze locaties
gesloten waren voor bezoek! De
heerlijkste lekkernijen
mochten we in ontvangst nemen.

Digitaal bedankje
vanuit Mozaiek
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Hoewel onze bewoners en cliën
ten geen bezoek
konden ontvangen zijn hun verja
ardagen niet
onopgemerkt voorbijgegaan.

Bloemen, de
mooiste trak
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WEBINARS

In mei jl. organiseerden wij webinars om met
bewoners en cliënten, hun naasten en medewerkers

Anders werken
tijdens corona

in gesprek te gaan over de anderhalvemeter samen
leving. Als belangrijkste punt kwam telkens naar
voren dat de sluiting van de locaties als erg ingrijpend
werd ervaren. Uw inbreng heeft ons gesterkt in deze
periode en was van grote waarde in de besluitvorming
omtrent de bezoekregeling en de anderhalve
meter samenleving bij Zorggroep Drenthe. Ons
bereikten veel complimenten over de webinars en
de manier waarop Zorggroep Drenthe de mogelijk
heid bood om mee te praten.
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De VPRO h
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a ‘Kwartier
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Medewerkers
doen mee aan
Jerusalema
challenge
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GEESTELIJK
VERZORGER

VERTROUWENSPERSOON
WET ZORG EN DWANG

Gerrit
Timmermans

Welmoed
van der Goot

Geestelijk verzorger is een vrij
nieuwe functie binnen de
Behandeldienst van Zorggroep
Drenthe.
Wanneer ben je begonnen?

Wat is het belang van een geestelijk verzorger?

Aanvankelijk zou ik 1 april jl. beginnen, maar vanwege

Een zorgmedewerker zorgt voornamelijk voor het

de coronacrisis werd dat later, namelijk 1 juni jl. Op

fysieke gedeelte, een psycholoog heeft de focus op

de verschillende locaties ben ik al bij de huiskamers

het gedrag en een maatschappelijk werker is er voor

langs geweest om even kennis te maken met enkele

familie van cliënten en de verbanden met de cliënt.

cliënten en medewerkers.

Door een geestelijk verzorger aan dit rijtje toe te

Sinds januari jl. is de Wet
zorg en dwang (Wzd) van
kracht. Deze wet stelt dat
onvrijwillige zorg zoveel als
mogelijk voorkomen moet
worden. Vaak kan dat ook.
Na enig overleg blijken er
vaak alternatieven te zijn
die net zo veilig zijn.

voegen, geef je de hele mens aandacht. Een geestelijk

Onvrijwillige zorg is zorg waarmee de cliënt of zijn

Kun je in het kort vertellen wat je hiervoor hebt

verzorger is er om levensvragen te bespreken zoals;

vertegenwoordiger niet instemt én zorg waarmee de

gedaan?

wat maakt het leven zinvol, wie ben ik, kan ik het

vertegenwoordiger heeft ingestemd, maar waartegen

Hiervoor was ik voor honderd procent predikant,

leven met al z’n beperkingen nog als zinvol ervaren,

de cliënt zich verzet. Dit kan over van alles gaan. Over

al 25 jaar. Ik heb een studie Theologie gedaan aan de

zijn er rafelige kanten geweest in het leven en hoe nu

bejegening, verzorging, verpleging en behandeling.

universiteit in Kampen. De eerste gemeente waar ik in

verder. Het maakt niet uit of je gelovig bent of niet.

Bijvoorbeeld medicijnen die iemand moet innemen of
een dieet dat hij of zij moet volgen. Onvrijwillige zorg

1994 als predikant begon was Zwartsluis. Daarna ben
ik naar het westen gegaan, naar Sliedrecht, gecombi

Wat mij enorm aanspreekt is de visie van Machteld

gaat over zaken die iemand graag wil, maar die om

neerd met een tweede gemeente in Gorinchem.

Huber. Zij heeft een mooie kijk op wat positieve

diverse redenen niet kunnen.

In 2008 vertrok ik naar Groningen. Eerst in de wijk

gezondheid is. Hierin staat niet de ziekte centraal,

Helpman en in 2016 werd het samengevoegd met

maar ligt het accent op de mogelijkheden van de

De Wzd regelt dat elke cliënt die onvrijwillige zorg

Groningen Zuid. In deze samengevoegde kerkelijke

mens, het zinvolle van de mens naar voren brengen.

krijgt, of diens wettelijke vertegenwoordiger, onder

gemeente werk ik nog steeds. Dit blijf ik ook doen

Welke wijsheid hebben mensen bijvoorbeeld aan

steuning kan krijgen van een vertrouwenspersoon.

voor 60 procent, 3 dagen in de week. De andere 2

nieuwe generaties door te geven.

Voor Zorggroep Drenthe is Welmoed van der Goot de
vertrouwenspersoon.

dagen werk ik voor Zorggroep Drenthe.
Geestelijke zorg gaat over zingeving. Sommigen

Welmoed: ‘Ik ondersteun bij het helder krijgen van

Wat was je motivatie om als geestelijk verzorger bij

noemen het wel de sterkst gezond makende kracht

een vraag of onvrede. Mocht u er niet uitkomen in

Zorggroep Drenthe te komen werken?

in het leven. De bron van waaruit mensen leven. Hoe

een gesprek met de zorgmedewerker of -manager,

Naast predikant zijn kreeg ik de behoefte om er ook

kijken mensen tegen het leven aan, waar kijkt men

dan kunt u bij mij terecht. Ik ben in dienst bij Quasir,

voor anderen te zijn als geestelijk verzorger. Levens

met dankbaarheid op terug.

daarmee onafhankelijk en ik sta aan de kant van de
cliënt.’

vragen bespreken en een luisterend oor bieden. Ik
heb de opleiding Klinisch Pastorale Vorming gevolgd.

Mocht u als bewoner of cliënt van een van onze

Hiermee kun je bij instellingen werken, bijvoorbeeld

locaties behoefte hebben aan een gesprek met

Welmoed gaat de komende maanden onze locaties

in de psychiatrie. Toen ik eind december 2019 de

Gerrit Timmermans dan kunt u dat aangeven bij

bezoeken en gesprekken voeren met diverse leiding

vacature zag bij Zorggroep Drenthe waarin ze een

één van de medewerkers van het zorgteam.

gevenden. Zo maakt zij kennis met Zorggroep

geestelijk verzorger vroegen, kon ik mij daar helemaal

Drenthe en haar bewoners en cliënten. Welmoed is

in vinden. Het is een pioniersfunctie en ik vind het

bereikbaar op de volgende manieren: (06) 82 45 73 32

leuk om nieuwe dingen te ontdekken (ik ben ook

(rechtstreeks), via het algemene nummer (085) 487 40 12

opgegroeid in de Flevopolder…). Graag wil ik mijn

en via haar mail: welmoedvandergoot@quasir.nl

EXPOSITIE
BEWONERS IN
GALERIE MOZAIEK
De deelnemers van teken- en schilderclub
Mozaiek hebben een prachtige tijdelijke expositie verzorgd in Galerie Mozaiek in Zuidlaren. De
leden van de teken- en schilderclub zijn erg trots
dat zij hun werk konden tonen in deze expositie.
De teken- en schilderclub bestaat al sinds 2016 en is
destijds opgezet door activiteitenbegeleidster Betty
Vos. De deelnemers begonnen toen met het beschilderen van paneeltjes en glasplaatjes in de vorm van
glas in lood.
Deze zijn nog steeds te bewonderen als één groot
schilderij in het restaurant van Mozaiek. Sinds een jaar
geeft mevrouw Maria Cleffken-Disco leiding aan het
groepje deelnemers. De huidige deelnemers zijn nog
steeds enthousiast bezig met het tekenen en schilderen van landschappen, portretten en dieren.

steentje bijdragen.
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DE CLIËNTENRAAD
De Cliëntenraad van Zorggroep Drenthe is op zoek
naar enthousiaste leden. Maar wat houdt het werk
als lid van de Cliëntenraad in? Wat wordt er van je
verwacht en welke rol speelt een lid van de cliëntenraad voor de bewoners en cliënten van Zorggroep
Drenthe? Daarover gingen wij in gesprek met
Tineke Terwal, gepassioneerd lid en voorzitter
van de Lokale Cliëntenraad van Symphonie én lid
en secretaris van de Centrale Cliëntenraad.

Wat houdt het werk van de Cliëntenraad in?

rol kon vervullen in de Cliëntenraad. Iedereen heeft

Elk lid van de Cliëntenraad bij Zorggroep Drenthe

wel een mening over de zorg maar nu ik in de Lokale

wordt gekoppeld aan één van de locaties. Dit zal

en Centrale Cliëntenraad zit, heb ik veel kennis opge

de locatie zijn waarmee het Cliëntenraadslid een

daan over de ouderenzorg en begrijp ik zaken beter,

connectie heeft. Bijvoorbeeld omdat hij/zij daar

ik zie met eigen ogen hoe het daadwerkelijk is.

woont, één van zijn/haar ouders (of allebei) daar

MOOI WARK EN SBS6
IN DE VIJVERHOF

In februari jl. ontvingen
wij een telefoontje van
SBS6 met de vraag of
De Vijverhof toneel kon
zijn voor een nieuw tvprogramma en of wij één
van de bands uit de halve
finale wilden ontvangen.
Iedere halve-finalist
ontving een budget van
het programma om te
investeren in een activiteit
die hun kenmerkt of om
bijvoorbeeld zangles te
nemen, een coach in de
arm te nemen etc.

wonen of omdat hij/zij er al vrijwilligerswerk doet.

Wat levert het werk voor de Cliëntenraad u op?

Omdat het Cliëntenraadslid al regelmatig op die

Ik vind het echt een verrijking van mijn leven! We

locatie is, heeft hij/zij vaak ook al een aardig beeld

hebben als Cliëntenraad adviesrecht en sinds kort

van wat er op de locatie speelt. Het mooie van de

ook instemmingsrecht. We hebben dus écht iets in te

Cliëntenraad is dat de leden daadwerkelijk mee

brengen. Door je werkzaamheden als lid ben je goed

kunnen praten en mee kunnen denken over zaken

op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en

Op onze vraag of zij konden zeggen om welke band

bierfiets. Ze werden met een warm applaus ontvangen.

die cliënten raken en daar advies over geven. Er

wetgeving; ik vind dat erg interessant.

het ging werd geheimzinnig gereageerd. Eigenlijk

Aangezien zij op een bierfiets kwamen deelden ze

konden zij nog niet naar buiten brengen om wie het

aan de liefhebbers een vers getapt biertje uit waarna

Cliëntenraad en de maand daarop zitten de leden

Wat betekent het werk van de Cliëntenraad voor

ging, maar het was een band uit de regio die specifiek

ze een greep uit hun repertoire ten gehore brachten.

van de Cliëntenraad met de regiomanagers aan tafel.

onze bewoners en cliënten?

had aangegeven graag naar De Vijverhof te willen

Er werd uit volle borst meegezongen met, de in

Doordat je als lid zichtbaar bent op de locatie en weet

komen, op een bierfiets nog wel! Na even doorvragen

middels klassieker, ‘In de blote kont!’. Het facilitaire

Iedere locatie van Zorggroep Drenthe heeft een

wat er speelt, hebben de bewoners en cliënten als het

bleek het om de band ‘Mooi Wark’ te gaan. Zij deden

team van De Vijverhof complementeerde de middag

Lokale Cliëntenraad. Een afgevaardigde uit de Lokale

ware een stem in de besluitvorming. Er zijn bijvoor

mee aan het programma ‘We want more’ met jury

met heerlijke hapjes die op schalen rond gingen. Na

Cliëntenraad vertegenwoordigt de Lokale Cliënten

beeld cliënten en bewoners die zichzelf niet meer

leden Henk Poort, Ali B, Davina Michell, Trijntje

afloop poseerden de mannen met plezier nog even

raad in de Centrale Cliëntenraad. De Centrale

(goed) kunnen uiten en op deze manier kun jij iets

Oosterhuis en Adré Hazes jr.

voor de camera.

Cliëntenraad praat samen met de Raad van

voor hen betekenen. Het is ook erg waardevol om bij

Bestuur over beleid(sontwikkelingen) ten aanzien

familie-avonden aanwezig te zijn, zo krijg je een goed

Intern overleg volgde en wij onderhielden nauw

Op onze vraag waarom de mannen voor De Vijverhof

van de aspecten wonen, welzijn en zorg voor de

beeld van wat er bij families leeft. Dat er een Cliën

contact met de productie van SBS6. Besloten werd

kozen kregen wij antwoord tijdens het nazitten. Het

gehele organisatie.

tenraad is, is belangrijk om te weten voor bewoners,

om medewerking te verlenen en we zouden wel zien

bleek dat Dennis, de drummer van de band, ooit stage

wordt één keer per maand vergaderd met de Lokale

cliënten en medewerkers . De Cliëntenraad staat echt

wat eruit kwam. Zo gezegd zo gedaan en alles was in

heeft gelopen in de keuken in De Vijverhof en dat hij

Kunt u een voorbeeld geven van een onderwerp dat

voor de belangen van onze bewoners en cliënten.

kannen en kruiken om de heren en de filmploeg op

in Assen woont.

recent aan de orde is geweest?

Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde en zorgen wij er

11 maart jl. te ontvangen.

Wij houden ons bezig met verschillende onderwerpen.

samen voor dat onze bewoners en cliënten de juiste

We hebben bijvoorbeeld een middag georganiseerd

zorg en aandacht krijgen.

met de plaatselijke brandweer. Zij zijn bij de locatie

Na de halve finale was het avontuur van Mooi Wark
Toen stak het coronavirus de kop op en leek het even

in ‘We want more’ helaas voorbij. Wij hebben geno

of onze plannen in het water zouden vallen. Er waren

ten van de middag en de uitzending waarin zij te
zien waren.

geweest en hebben verteld over brandveiligheid.

Bent u zelf geïnteresseerd in de Cliëntenraad of kent

nog geen landelijke maatregelen afgekondigd, maar

Bijvoorbeeld wat je moet doen bij rookontwikkeling

u iemand die graag lid zou willen worden? Stuur een

er werd wel geadviseerd om bezoek aan kwetsbare

en waar je op moet letten om brand te voorkomen.

mailtje naar secretariaat@zorggroepdrenthe.nl, één

doelgroepen zoveel mogelijk te beperken en wij wil

van de leden van de Cliëntenraad zal dan contact met

den beslist geen risico lopen. Om die reden werd het

u opnemen.

hele feest verplaatst naar buiten. Het was fris, maar

Waarom bent u zelf bij de Cliëntenraad gegaan?
De kwaliteit van de zorg vind ik erg belangrijk. Als

al snel brak er een voorjaarszonnetje door de wolken.

buitenstaander zie je andere dingen dan als mede

U kunt natuurlijk ook bij

Bewoners, cliënten, vrijwilligers, medewerkers,

werker en ik was van mening dat ik met mijn ervaring

de vacatures op onze

omwonenden en andere belangstellenden verzamel

in het bestuur van de gemeenteraad een waardevolle

website kijken:

den zich bij de hoofdingang van De Vijverhof. Het
wachten was op de mannen van Mooi Wark op de
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VAN EEN HOBBY
NAAR EEN RUBRIEK
IN BINNEN!

Kerstnacht

In deze editie een speciale bijdrage van Tinie Klaassens.
Zij vult een vaste rubriek in Binnen! met haar gedichten
en wilde graag iets extra’s doen in deze bijzondere tijd.
U vindt op deze pagina’s o.a. een aantal gedichten
in de sfeer van deze tijd van het jaar en een
puzzel met plaatsnamen.

De nacht was donker
Rondom de herders in ’t veld
Toen was er een lichtstraal
En een ruisend geweld

Gaat beste herders naar Bethlehem
In een stal kunt ge het wonder aanschouwen
Uw schapen die worden gehoed
Daar kunt ge op vertrouwen

Engelen daalden neder
En de hoofdengel liet zich horen
Ik breng u een blijde boodschap
Vannacht is uw Heiland geboren

De sterren die wijzen u de weg
Uw tocht kan beginnen
Ze vonden het kind in de kribbe
En Maria die wenkte kom binnen

Ik heb het kindeke Jezus
In deze donkere nacht
Van z’n vader uit de hemel
Bij zijn moeder op aarde gebracht

Er zong een engelenkoor
En de vogels jubelden mee met de wind
Maar Maria die zuchtte
Om de zorg voor haar kind

Mijn Drenthe

Ode aan de rollator

Vredig kerstfeest

De jaarwisseling

Wachten op vrede

Mijn Drentse land
Mijn Drentse zand
Waar ik, als ik in de vreemde bin
Naar zoek, maar nergens vind
Dan moet ik naar huis
Hier leeft mijn volk
Hier kan ik praten zonder tolk
Woorden van hetzelfde gezang
Al jaren, geslachten lang
Altijd die bekende woorden
Onbekend in vreemde oorden
Daar waar ik niet aarden kan
Omdat hier eens mijn wiegje stond
Want waar ik ook in de wereld kom
Altijd roept mijn Drenthe mij weer om

O rollator als ik jou niet had
Dan kon ik niet meer alleen op pad
O rollator als ik jou niet bezat
Dan zat ik voortdurend op mijn gat
O rollator wat fijn dat je bestaat
Je bent mijn steun en toeverlaat
Je gaat overal met mij naartoe
En ben ik onderweg een beetje moe
Dan zet ik mij even op jouw plankje neer
En na een poosje rusten gaat het wel weer
Met zware tassen sjouwen is nu voorbij
Die vervoer jij heel gemakkelijk voor mij
Je overheerst het beeld op pleinen en straten
En onderweg even rustend met iemand praten
Wel even de rem vastgetrokken
Anders komen er zeker brokken
Even eruit, dan hoef je niemand tot last te zijn
Dat gevoel van zelfstandigheid is erg fijn
En je hoeft je er echt niet voor te schamen
Iedere gebruiker kan dat beamen
De uitvinder van de rollator, ons aller vriend
Heeft de hoogste onderscheiding verdiend
Als je dus niet meer alleen kunt gaan en staan
Schaf dan maar snel een rollator aan

De dennenboom straalt
De haard gloeit zo rood
Maar rondom ons heen
Is de wereld in nood
Overal ontmoeten wij
De ogen van een kind
Dat ouderloos achterbleef
Die geen thuiskomst vindt
Van de mens in de cel
Die z’n straftijd uit zit
Van een wanhopige zieke
Die niet meer om beterschap bidt
Van een volk in de vreemde
Met de laars op de nek
Van een kind dat verkommert
Van kou en gebrek
Uit duizenden ogen
Vol angst en verdriet
Kijkt het kerstkind ons aan
maar verwijt ons niet
En wij vieren het kerstfeest
Zoals we altijd hebben gedaan
En smeken tot het kerstkind
geef ook hun een vredig bestaan.

Ik stond op het perron
’t Was er koud en guur
Het was oudejaarsnacht
Zo rond het middernachtelijk uur

Waarom praten over vrede
Als er steeds weer oorlog is
Waarom praten over licht en blijdschap
Als het overal zo duister is
Waarom praten over liefde
Als er zo veel haat op aarde is
Waarom praten over vriendschap
Waar het mensdom zo vijandig is
Waarom praten over ‘t kindeke
Dat geboren werd in een stal
Waarom praten over ’t wonder
Dat heel de wereld redden zal
Omdat ieder mens mag hopen
Overal op deze aard
Dat eens het licht zal komen
En dat alleen is al het wachten waard

Welke plaatsnamen horen hier?
1. Als je een maand werkt krijg je je …
2. Het waren niet dezelfde, het waren …
3. Onder iedere auto zitten wielen met ..
4.	Tijdens de schoonmaak moet je de keuken …

Een trein stond klaar voor vertrek
En de oude machinist keek mij aan
Het was de trein tweeduizendtwintig
Die wachtte tot de klok twaalf zou slaan
En bij de laatste slag
Zag ik nog de leste wagen
En toen stond ik alleen
Daar op dat koude perron
De oude machinist keek om en zwaaide
Hij wist het was zijn tijd
En achter op de trein hing een bordje
Met daarop ‘Naar de eeuwigheid’
Veel nam hij met zich mee
Veel ook had hij ons gebracht
Soms hadden we er op gerekend
Maar soms ook kwam het onverwachts

5. 	Ik had er al lang op gehoopt maar dat ik
het zou krijgen had ik …
6.	Het was nog niet droog of het begon alweer te …
7. 	De meeste woningen waren van steen, maar er
waren ook een paar …
8.	Als je omhoog gaat moet je ook weer …
9.	Hij loog verschrikkelijk maar hij vertrok geen …
10.	Hij wandelde op de heide maar stond opeens
voor een …
11.	Ik wou mijn overhemd aandoen maar verwisselde

Maar toen stopte er een fonkelnieuwe trein
Met wel een wagon of zes
En voorop de trein stond een bordje
‘De toekomstexpres’
Met nog gesloten deuren en ramen
Volgeladen met vreugde en verdriet
Want wat de toekomst ons zal brengen
Dat weten wij nog niet

❉
Een oud Drentse
nieuwjaarswens is:
Gelukkig nijoor
Hij de jorskoeken al goor
Met ’n zeupie der bij
Dat is goud veur mij
Jorskoeken is een verbastering van
Nieuwjaarskoeken en een zeupie is
een borrel.

hem toch voor …
12.	Hij viel van zijn balkon en dacht als ik nu maar
niet in de …
De oplossingen staan op pagina 27
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ANDERS WERKEN
TIJDENS CORONA

Agnes Brand – Personeelsplanner, Centraal Bureau
Van het één op het andere moment thuis moeten werken, is even omschakelen. Normaliter werkt ze één dag
per week op locatie en is ze de rest van haar werkweek op het Centraal Bureau. Ze heeft haar bureaustoel en
laptop meegenomen en kon vanaf dat moment aan haar keukentafel werken. Inmiddels heeft ze thuis een
echte werkplek ingericht.
De grootste uitdaging heeft Agnes ervaren in het in contact blijven met collega’s. Af en toe even bellen, klaar
staan voor je collega’s, maar vooral ook goed luisteren naar elkaar. Door op afstand te werken en elkaar niet
echt te zien mis je de mimiek en de lichaamstaal van je gesprekspartner.

Medewerkers van verschillende locaties en in
verschillende functies van Zorggroep Drenthe zijn
bevraagd over de eerste periode waarin het coronavirus de hoofdrol had en onze locaties gesloten
waren voor bezoek. Wat zijn hun ervaringen, wat
waren uitdagingen en wat zouden zij graag behouden
voor de toekomst. U leest er hier alles over.

Het leukste aan het thuiswerken vond zij dat ze kon werken met haar honden om zich heen, in haar pauze
lekker genieten van haar eigen tuin en tussen de middag met de honden lopen. Hierdoor kon ze echt even los
komen van het werk en daarna weer fris aan de slag. Deze hele periode heeft haar gebracht dat ze beter voor
zichzelf is gaan zorgen op het gebied van werk- en rusttijden, wat ze straks wil blijven volhouden als werken
op kantoor weer mogelijk is.

Gerda Weersing – Eerst Verantwoordelijke Facilitair Medewerker, De Vijverhof
Normaliter werkt Gerda drie dagen per week op de

bijzondere situatie die vroeg om wederzijds begrip.

Elsemiek Wiersma – Verzorgende I.G., Symphonie

linnenkamer en twee dagen per week op kantoor ter

Het allerleukste van deze periode vond Gerda de gro

Elsemiek had nog nooit een nachtdienst gedraaid, tot die ene nacht… Overdag had ze genoten van een vrije

ondersteuning van de teamleider facilitair. Ze onder

te saamhorigheid, de samenwerking en dat iedereen

dag toen ze plotseling een telefoontje kreeg met de vraag of ze die nacht een nachtdienst wilde werken. Dat

steunt bijvoorbeeld bij het maken van de roosters.

klaar stond om waar dan ook te helpen. Wat ze heel

bleek niet zomaar een nachtdienst; het werd een nacht om nooit te vergeten. Volledig gehuld in persoonlijke

graag wil behouden is de samenwerking; “Gewoon

beschermingsmiddelen heeft ze die nacht naast een bewoner gezeten bij wie een coronatest was afgenomen.

Tijdens de corona periode veranderden haar werk

De betreffende bewoner was behoorlijk ziek en moest goed in de gaten gehouden worden. Haar taak voor die

zaamheden drastisch en leken in niets meer op haar

nacht was om de rust te bewaren voor de zieke bewoner. Ze kijkt terug op een pittige maar bijzondere nacht.

eigen werkzaamheden. Ze had eigenlijk alleen nog

Wat ze erg waardevol vindt aan de periode waarin

maar kantoorwerk, was bezig met allemaal regelza

bewoners en cliënten weinig tot geen fysiek contact

ken en ging heen en weer naar en van het ontmoe

met familie hadden is het intensievere contact met

tingsraam. Toen de locatie nog dicht was bracht ze

de familie en naasten van bewoners en cliënten. Het

wasgoed en boodschappen, welke door familie en

videobellen tussen bewoners en hun familie gebeurt

naasten gebracht werden, van de sluis naar de bewo

nog steeds waardoor het onderhouden van contact

ners en cliënten en het wasgoed vice versa. Toen de

ook eenvoudiger is. Er lijkt daarnaast nog meer

locatie weer open ging deed ze de gezondheidscheck

begrip voor elkaar, niet alleen tussen medewerkers,

bij de vaste bezoekers.

lekker samenwerken”.

bewoners, cliënten, hun familie en naasten, maar ook
tussen collega’s onderling.

Het was een uitdaging om alles goed georganiseerd
te krijgen en te houden. Het was voor iedereen een

Angela Buurke – Activiteitenbegeleider, De Noorderkroon
Normaliter houdt Angela dat de bewoners en cliënten

De grootse uitdaging kwam voor Angela toen er

Daphne Sloot - Facilitair Medewerker, Messchenstaete

van De Noorderkroon in beweging en zorgt zij ervoor

hekken om de locatie werden geplaatst. Ze hebben

Normaal gesproken werkt Daphne in Grand Café De Messchen in Messchenstaete in de bediening. Daarnaast doet ze werkzaam

dat ze leuke activiteiten kunnen ondernemen. Een

het zoveel als mogelijk aangekleed met plantjes en

heden bij de receptie zoals het aannemen van de telefoon en reserveringen vastleggen. Omdat ze tijdens de eerste coronagolf een

stukje zingeving en daginvulling is belangrijk voor het

posters. Juist in deze periode heeft ze extra haar best

groot deel van die werkzaamheden tijdelijk niet kon uitvoeren, werd ze gevraagd om te ondersteunen op het Centraal Bureau.

welzijn van iedereen.

gedaan om het bewoners en cliënten naar hun zin te

Daar zagen haar werkdagen er anders uit dan ze gewend was. Als je gewend bent om onregelmatig te werken, is elke dag om

maken en geprobeerd de eenzaamheid zoveel moge

acht uur beginnen wel even schakelen.

Tijdens de eerste coronagolf kwamen de grote acti

lijk tegen te gaan

viteiten stil te liggen. Zij heeft toen allerlei andere
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Daphne maakte bijvoorbeeld zorgmappen voor Zorggroep Drenthe Thuis (ZGDT), bracht persoonlijke beschermingsmiddelen naar de

taken opgepakt. Ze is gaan beeldbellen met bewoners

Fantastisch vindt ze het om te zien dat het beeld

diverse locaties, hielp bij het klaarzetten van presentjes voor medewerkers en bracht ze rond. Ook zat ze in het team dat het bezoek

en hun familie of naasten, ze heeft extra bezoekjes

bellen nog steeds gedaan wordt, vooral ook met

plande toen de locaties hun deuren weer mochten openen voor bezoek. Dat laatste vond ze leuk om te doen. Er kon eindelijk weer

afgelegd bij bewoners en cliënten, eten rondgebracht,

familie van ver. De positiviteit en saamhorigheid die in

bezoek komen en de meeste bellers waren vooral dankbaar en vonden het fijn om weer fysiek in contact te kunnen zijn.

spelletjes gedaan, heeft een kamerscherm gemaakt

deze periode is ontstaan zou ze graag willen vasthou

voor het waarborgen van de privacy bij het ontmoe

den. Bewoners en cliënten zaten in hetzelfde schuitje

Het leukste aan de hele periode vond ze de afwisseling in de werkzaamheden. Ook was het leuk om de andere locaties van Zorg

tingsraam en daar waar hulp nodig was, sprong ze in.

en voor veel van hen was het fijn om hun ervaringen

groep Drenthe te zien en collega’s te ontmoeten die ze normaal gesproken niet zag. Wat Daphne graag wil behouden is het feit

met elkaar te delen.

dat iedereen elkaar helpt en voor elkaar klaar staat.
15

GEEF MIJ
JE HAND

ZORGGROEP DRENTHE LANCEERT
HAAR MEERJARENBELEIDSPLAN!
Dit meerjarenbeleidsplan maakt ons
trots, maar het meest trots zijn wij op

Recent kwamen wij een mooi idee tegen
op social media. Sommige cliënten zijn
soms onrustig en willen graag een hand
kunnen vasthouden. Er is niet altijd iemand aanwezig of in de gelegenheid om
deze hand te kunnen bieden. Toch neemt
het voor veel cliënten een groot stuk van
de onrust weg.

onze medewerkers die samen zorgen
voor een moooie dag. Zij verdienen
complimenten en krijgen die ook.
Meekijken? Scan dan de QR-code of
ga naar https://bit.ly/3pOXFJz

Twee medewerkers van Interzorg Kornoeljehof in

Deze bijdrage komt ten goede van de sponsoring

Vries kwamen zo op het idee om een hand te haken.

van het haken van Muis Jantjes. Muis Jantje is een

Dat bleek een groot succes, één van de cliënten die

stichting die kleine knuffeltjes haakt die zowel steun

de hand kreeg aangereikt viel er zelfs mee in slaap!

geven als prikkelen. Daardoor kunnen ze goed in

Wij hebben het haakpatroon opgevraagd en delen

gezet worden bij bijvoorbeeld de onrust tijdens het

deze graag met u. Via https://bit.ly/2VgSiVd Is het

douchen, doktersbezoek of het blijven prikkelen om

patroon te vinden en te downloaden. Het patroon

te communiceren. Meer informatie kunt u vinden op

mag meerdere malen gebruikt worden. Wel wordt

www.muisjantje.com

een bijdrage van € 1,- (meer mag uiteraard ook) zeer
op prijs gesteld.

Geef je zorgorganisatie ook een
review en help anderen kiezen.
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Binnen bij
Zorggroep
Drenthe
In deze rubriek
is te lezen wat er
allemaal binnen
Zorggroep Drenthe
gebeurt!

PERSOONLIJK ONTBIJT

Na deze Superbingo dag, kwam het leukste nog!
Eigenlijk begon vanaf het einde van de Superbingo het leukste

Deze dames genoten van een heerlijk ontbijt in

pas… namelijk de uitvoering van alle gewonnen prijzen!

De Vijverhof. Via de speciale uitnodigingskaart die zij

Een aantal prijzen zijn ten uitvoering gebracht en sommige

kregen werden zij persoonlijk uitgenodigd om samen te

winnaars/winnaressen moeten, in verband met corona, nog

komen genieten van een uitgebreid ontbijt. In een nieuw

even wachten.

ingerichte ruimte stonden roerei, verschillende broodjes en
De prijzen

vers fruit. De dames hebben heerlijk zitten smullen.

Mevrouw de Groot-Hagting heeft de zelf gebakken

Binnenkort is de beurt aan twee andere gasten voor een

tulbandcake gewonnen die gemaakt werd door Sandra

persoonlijk ontbijt. Dit initiatief wordt de komende periode

Barkhof. Sandra: ‘Ik kreeg een uitnodiging om een prijs te

op alle locaties van Zorggroep Drenthe opgepakt.

regelen voor de Superbingo in De Wenning. Niet een prijs die
je koopt in de supermarkt of elders, maar eentje die te maken

SUPERBINGO IN DE WENNING

had met ‘Tijd en aandacht’. Aangezien bakken een hobby
van mij is, hoefde ik hier niet lang over na te denken. Mw. de

Het is alweer even geleden, maar in februari jl. stond er in

Groot-Hagting heeft mijn prijs gewonnen en een paar dagen

De Wenning een Superbingo op het programma. Ieder jaar

na de Superbingo heb ik de zelfgemaakte tulbandcake bij

rond Valentijnsdag wordt er in De Wenning een activiteit voor

mevrouw gebracht! Mevrouw krijgt op zondag altijd bezoek,

bewoners en cliënten georganiseerd die wordt uitgevoerd

ik hoop dat de cake goed heeft gesmaakt!’

door de medewerkers. Een aantal jaren achter elkaar was dit

VERBOUWING SYMPHONIE

bijvoorbeeld in de vorm van een bonte avond, een playback-

Mevrouw Nijhof-Abbingh won een bezoekje bij haar thuis

show of een thema-avond. Dit jaar was dat de Superbingo.

met wat lekkers dat werd aangeboden door Jolanda Albers.

In onze locatie Symphonie in Eelde is al geruime tijd een
grote verbouwing bezig, in de afbeelding op deze
pagina is te zien wat het eindresultaat gaat zijn. Deze
locatie dateert van 1971 en werd in 1972 in gebruik
genomen. Nadien kreeg de locatie verschillende updates
en werden kleinere verbouwingen uitgevoerd. Om te
kunnen blijven voldoen aan de eisen die aan zorg
instellingen gesteld worden was Symphonie toe aan

een grondige verbouwing.
Nieuwe situatie

Jolanda: ‘Rond valentijn hadden we een Superbingo in
Maar wat is dat nou, een Superbingo?

De Wenning waarbij prijzen door de medewerkers werden

Alle medewerkers en vrijwilligers ontvingen ruim van tevoren

bedacht in de vorm van tijd en aandacht. Ik heb ervoor geko

een brief met daarin de vraag of zij een prijs beschikbaar

zen om thuis met een bewoner of cliënt een kopje koffie te

wilden stellen voor de Superbingo. Deze prijs zou niet bestaan

drinken met een gebakje. Terwijl we gezellig met een groot

uit een pakje koeken of een reep chocolade, maar had als

aantal bewoners en cliënten de Superbingo speelden, kreeg

thema ‘Tijd en aandacht’. Hierop kwamen er heel wat prijzen

Mw. Nijhof-Abbingh bingo. Ze mocht een prijs uit de lijst kie

binnen.

zen en koos voor het bezoekje bij haar thuis met wat lekkers.
Dinsdag 25 februari jl. had ik om 19.30 uur met mw. Nijhof

Een aantal voorbeelden

afgesproken. We hebben een erg gezellige avond gehad en

Tijdens de eerste coronagolf werd de verbouwing nood

Een wandeling maken door het dorp en onderweg koffie met

leuk gekletst over van alles en nog wat. Het gebakje was

gedwongen stilgelegd. De bouwwerkzaamheden zijn in

gebak, een ritje in een cabrio, ontbijt op bed, samen een taart

heel lekker en mevrouw vond het jammer dat ik weg ging.

augustus jl. weer hervat. Op alle verdiepingen zijn, of

maken, een rondrit met de bus van Zorggroep Drenthe, etc.

Ze vroeg of ik de avond erna weer kwam… Het was een zeer

ALTERNATIEVE TT NIGHT RIDE

worden werkzaamheden verricht, waarbij de nadruk ligt op

Voor al deze prijzen is een geplastificeerd A4’tje gemaakt en

geslaagde avond en tegen 21.30 uur ging ik weer naar huis.’

de begane grond en de eerste verdieping. Kantoren op de

deze werden opgehangen aan de ‘prijzenwand’ tijdens de

Wat een fantastische avond!

eerste verdieping maakten plaats voor kamers die geschikt

middag zelf. Ook lag er op elke tafel een A4’tje met de te

De dag na de Superbingo zijn nog een aantal mensen verrast

Op vrijdag in de TT-week zaten bewoners en cliënten van

zijn voor Eerstelijnsverblijf (tijdelijke zorg). De kantoren zijn

winnen prijzen op een rijtje, zodat de deelnemers alvast een

met een Superbingo prijs. Zo heeft Nynke van de Bosch

De Vijverhof op gepaste afstand buiten, of boven op hun

in de nieuwe situatie allemaal op de begane grond. Ook de

idee konden krijgen welke prijzen er te winnen waren.

een mevrouw verrast met een keramiekprijs. Deze prijs was

kamer of balkon, klaar voor de dingen die komen zouden.

huiskamer op de eerste etage is aangepakt.

Tussen 19.00 en 19.30 uur zouden er namelijk 30 motoren
langs komen, zo was ons verteld. De ranja stond koud en

Op de begane grond is een nieuwe grootkeuken

het ijs lag in de vriezer met in de verte het geluid van ron

gerealiseerd. De recreatiezaal komt in de ruimte van de

beschikbaar gesteld door een vrijwilligster die zelf keramiek
De Superbingo

producten maakt en speciaal voor deze Superbingo iets had

Op de middag zelf kwamen heel wat bewoners en cliënten

gecreëerd. De winnares was enorm verrast en reageerde met:

een rondje bingo meedoen. Wanneer iemand bingo had,

‘Ach kind! Ik heb mijn hele leven nog nooit wat gewonnen!’.

mocht hij/zij zelf kiezen welke prijs er mee naar huis ging. Er

Hoe leuk is dat?!

kende motoren. De spanning steeg en de temperatuur ook.

oude keuken. In een latere editie van Binnen! bij

En wat we ook hadden verwacht, niemand werd teleurge

Zorggroep Drenthe delen we het eindresultaat graag

was maximaal één hoofdprijs per persoon. Bij meerdere keren

steld. Wat een motoren! Telkens weer kwam er een andere

met u. De verwachting is dat de verbouwing in het

bingo waren er alternatieve prijzen. Op deze manier werd de

Wij hopen dat zowel de bewoners en cliënten als medewer

groep van 30 motoren langs, er werd zelfs nog een wheely

eerste kwartaal van 2021 klaar is.

‘prijzenwand’ steeds leger….

kers en vrijwilligers veel plezier hebben gehad en nog zullen

door één van de rijders gemaakt, wat een spektakel! Toen

beleven tijdens het uitvoeren van deze speciale prijzen!

de fles advocaat voor over het ijs ook nog rondging bleef

Aan het eind van de middag waren nog niet alle (hoofd)

het nog lang onrustig en vierden de bewoners en cliënten

prijzen gewonnen. Deze zijn de volgende dag verloot onder

tot even na achten hun eigen kleintje TT.

alle bewoners en cliënten die niet aanwezig waren of die
niets gewonnen hadden tijdens de bingo. Zo zijn alle prijzen

Graag bedanken wij iedereen die deze onvergetelijke
avond mogelijk heeft gemaakt.

18

verdeeld. Daarna werden alle medewerkers en vrijwilligers
ingelicht wie zijn/haar prijs gewonnen had.
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De Wenning
Symphonie
Mozaiek
België, Frankrijk

De Vijverhof
Spectrum
Nederland, Duitsland, Italië

De Noorderkroon
Afrika

ZOMERVAKANTIEWEKEN

20

Afgelopen zomer werden de ‘zomervakantieweken’
gevierd op alle locaties. De locaties werden telkens
omgetoverd naar de sfeer van het vakantieland waar ze
naar toe reisden. Zo zijn de bewoners en cliënten van
Spectrum, De Wenning en De Vijverhof respectievelijk
2 weken in Nederland, Duitsland en Italië geweest.
De bewoners en cliënten van Symphonie en Mozaiek zijn
3 weken in Frankrijk en 3 weken in België geweest.
Een fantastische reis van 6 weken door Afrika is gemaakt
door de bewoners en cliënten van De Noorderkroon.
Zonder de inzet van vrijwilligers, welzijnsmedewerkers, de keukenbrigade
en alle collega’s die we nu niet specifiek benoemen was het nooit zo’n succes
geworden. Van de aankleding en begeleiding, tot lekkernijen volledig in lijn
met de gewoontes van het vakantieland. Alles was tot in de puntjes verzorgd!
Voor iedereen dus een enorm applaus! Samen hebben we heerlijke weken
gehad en wij willen u hier graag van laten meegenieten op deze pagina’s.
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RECEPT
VERWONDERTEAMS
VARKENSVLEES MET
KERRIE EN CHINESE KOOL

De ouderenzorg heeft al een aantal jaren met veranderingen te maken

Het Verwonderteam probeert een bewoner of cliënt

wat betreft complexiteit van de zorgvraag en de toenemende behoef-

door middel van technologie te helpen bij een speci

te aan technologische oplossingen. Zorggroep Drenthe beweegt hierin

fieke hulpvraag. Bijvoorbeeld communiceren met

mee door met de nodige creativiteit in te zetten op innovatie en

familie op afstand of slimme incontinentie oplossingen.

Ingrediënten voor 2-3 personen

visieontwikkeling. Hierin speelt eHealth een belangrijke rol omdat

Een mooi voorbeeld van een gerealiseerde hulpvraag

- 300 gram ongepaneerde

het de veiligheid en zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen kan

is een meneer die niet meer kon praten, voor hem

vergroten. Ook biedt eHealth ondersteuning bij het bewaken,

werd uiteindelijk technologie ingezet waarbij hij via

behouden, en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit en veiligheid

eerdere opnames van zijn eigen stem, toch weer kon

van ouderenzorg binnen woonzorglocaties. eHealth houdt in dat

communiceren. Het eerste Verwonderteam is begin

Ik ben Claudia Super. Sinds 3 jaar ben ik werk

informatie- en communicatietechnologie, en vooral internet

maart 2020 gestart binnen Zorggroep Drenthe op

zaam als kok bij Zorggroep Drenthe en werk

technologie ingezet wordt om gezondheid en gezondheidszorg te

locatie ‘De Noorderkroon’ met een doorlooptijd

ik op de locaties Mozaiek en Symphonie. Het

ondersteunen of te verbeteren.

van 20 weken.

leukste aan mijn werk vind ik het eten bereiden

Bereiding

voor de bewoners, cliënten, medewerkers en

Snijd het vlees en het spek in smalle reepjes.

varkensschnitzel

- 25 gram boter
- 1 eetlepel kerrie

- 50 gram ontbijtspek

- zout, peper

- 2 uien

- 1 dl droge witte wijn

- 500 gram aardappelen

- 1/8 liter crème frâiche

- 400 gram Chinese kool

- 2 eetlepels gesnipperde
peterselie

Zorggroep Drenthe wil het gebruik van eHealth in

De coronacrisis heeft echter roet in het eten gegooid,

gasten. Tussen het harde werken door houd ik

Maak de groenten schoon; snipper de uien, snijd de

de ouderenzorg stimuleren en planmatig invoeren.

direct na de start van het eerste Verwonderteam

ook van een beetje lol maken met mijn collega’s.

aardappelen in stukken en de kool in repen.

Hierbij staat het functioneren, de veerkracht en de

moest het project tijdelijk stopgezet worden.

Als kind wist ik al dat ik kok wilde worden.

eigen regie van kwetsbare ouderen centraal. Dit

Inmiddels is het project opnieuw gestart.

Ik houd van lekker en gezond eten, maar ben er

Verhit de boter in een braadpan en bak de spekreep

houdt in dat er ook gekeken moet worden naar hoe
eHealth het beste ingezet en gebruikt kan worden.

ook dol op om af en toe iets lekkers te bakken

jes krokant. Voeg de reepjes vlees, de uisnippers en

Met de opgedane ervaring van het eerste Verwonder

(vooral met chocolade). Mijn vrije tijd breng

de kerrie toe en roerbak dit geheel ca. 3 minuten

team zal, in samenwerking met het Drenthe College,

ik het liefste door met mijn gezin, familie en

tot het vlees lichtbruin is. Voeg naar smaak peper en

Zorggroep Drenthe is van mening dat zij het gebruik

gestart worden met een tweede Verwonderteam

vrienden. Daarnaast sport ik graag en ook thuis

zout toe.

van eHealth kan bevorderen door ‘anders leren’ te

binnen een andere locatie van Zorggroep Drenthe.

mag ik graag koken of bakken.

stimuleren. In deze context houdt ‘anders leren’ in

De eindproducten van de Verwonderteams worden

dat Zorggroep Drenthe in samenwerking met o.a.

aan elkaar gepresenteerd. Zo zal de verwondering

het Drenthe College ‘Verwonderteams’ formeert.

van de ene afdeling of woonzorglocatie transparant

vloeistof aan de kook, leg een deksel op de pan en

gemaakt worden en vergeleken kunnen worden met

stoof de groenten en het vlees zachtjes gaar in ca. 20

de verwondering van een ander.

minuten.

Een Verwonderteam is een groep bestaande uit

Voeg daarna de wijn en de crème frâiche toe en
Groeten Claudia Super

schep de aardappelen en de kool erdoor. Breng de

cliënten, mantelzorgers, zorgverleners en studenten
Zorg & Welzijn die samenwerkt om te leren. Deze
groep gaat samen met de cliënt op zoek naar welke
technologie wanneer en op welke manier het beste
voor de cliënt kan worden ingezet.
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“Welke technologie kan
wanneer en op welke
manier het beste voor
de cliënt worden ingezet.”

Op dit moment zijn onze restaurants
alleen geopend voor bewoners en
cliënten van onze locaties. Van 4 t/m
10 januari 2021 kunnen zij dit hoofd
gerecht bestellen in de restaurants
voor slechts € 8,-.

Breng het gerecht eventueel nog verder op smaak
met zout en peper en roer de peterselie erdoor.
Tip van de kok: Vervang de wijn door bier en/of de
spitskool door Chinese kool.
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ZORGHOTEL ASSEN
EN TIJDELIJK
VERBLIJF

mogelijkheden die Zorghotel Assen te bieden heeft.
Tevens draagt zij zorg voor een goed verloop van het
zorgproces en kan zij bemiddelen naar een soepele
terugkeer in de thuissituatie.
Indicatie
Bij eerstelijnsverblijf heeft de cliënt een indicatie van
de huisarts nodig. De kosten van eerstelijnsverblijf

Zorggroep Drenthe wil haar cliënten zo lang mogelijk in hun
vertrouwde omgeving laten wonen. Zorghotel Assen in
Messchenstaete biedt hiervoor de ideale oplossing.

vallen onder de Zorgverzekeringswet. Er geldt geen
eigen bijdrage voor de zorg en diensten tijdens het
tijdelijk verblijf. Wel heeft dit gevolgen voor het eigen
risico binnen de Zorgverzekeringswet. Het kan dus

Soms kan de mantelzorg de nodige zorg tijdelijk

voorkomen dat er toch kosten in rekening worden

niet bieden. Of iemand kan zich thuis tijdelijk niet

gebracht wanneer degene die eerstelijnsverblijf

zelfstandig redden als gevolg van ziekte of vanwege

afneemt, zijn of haar eigen risico nog niet (volledig)

herstel van een ziekte of een medische ingreep.

heeft gebruikt.

Dan kan een tijdelijk verblijf een uitkomst zijn. Dit is
mogelijk op diverse locaties bij Zorggroep Drenthe.

Respijtzorg kan bij het Wmo loket van de eigen

Wilt u meer weten over het Zorghotel van Zorggroep

Samen met de cliënt kijken wij naar de meest geschik

gemeente worden aangevraagd, het is mogelijk dat

Drenthe, dan staan onze collega’s van het Zorgservicebureau

te locatie voor het tijdelijk verblijf. Één van de locaties

dit vergoed wordt door de gemeente of de zorgver

u graag te woord. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag

waar het tijdelijk verblijf mogelijk is, is Zorghotel

zekeraar. Voor logeerzorg is een indicatie nodig van

bereikbaar van 08.30 - 16.30 uur via T. (0592) 33 12 32 of per

Assen in Messchenstaete. Hier biedt Zorggroep

het CIZ of van de gemeente, afhankelijk van deze

e-mail via zorgservicebureau@zorggroepdrenthe.nl

Drenthe tijdelijk verblijf (van enkele dagen of weken)

indicatie vergoedt de gemeente, het zorgkantoor of

Met betrekking tot het tijdelijk verblijf kunt u met uw vragen

aan in een gemeubileerd appartement. Zorghotel

de zorgverzekeraar de logeeropvang.

terecht bij Janneke Walstra, ELV-consulent. Zij is van dinsdag

Assen telt 17 appartementen en voorziet hiermee in

tot en met vrijdag bereikbaar via T. (0592) 33 12 32.

de toenemende behoefte aan tijdelijk verblijf.
Appartementen

Tijdelijk verblijf

De ruime appartementen van Zorghotel Assen in

Het tijdelijk verblijf is erop gericht dat Zorggroep

Messchenstaete beschikken over de modernste voor

Drenthe de dagelijkse zorg verleent. In samenwerking

zieningen en een royaal balkon, aangrenzend aan de

met de huisarts of Specialist Ouderengeneeskunde,

woonkamer. Door de openslaande deur loopt men

de consulent Eerstelijnsverblijf en het zorgteam wordt

zo het balkon op, dat uitzicht biedt over het prachtige

zorg op maat verleend. Vanuit de diagnose wordt

Noord-Willemskanaal of de levendigheid van de

gewerkt aan de terugkeer naar de thuissituatie.

stad Assen.

Het behandelklimaat is gericht op positieve gezond

Ook wij hebben, in navolging van

De volledig gemeubileerde appartementen van

heid. Er wordt gekeken naar de zelfredzaamheid van

het besluit van het kabinet, onze

Zorghotel Assen zijn voorzien van:

de cliënt en hoe deze vergroot kan worden.

deuren moeten sluiten. Grand Café

- Een moderne keuken met inductie kookplaat,

Tijdens de opnameperiode wordt ook gekeken naar

De Messchen blijft geopend voor

het zelfmanagement en welke ondersteuning de

bewoners en cliënten van

cliënt zelf denkt nodig te hebben om zich thuis te

Messchenstaete.

koelkast, magnetron, afzuigkap en vaatwasser
- Een ruime badkamer voorzien van een luxe wastafel,
douche en toilet met onderdouche

kunnen redden.
Sinds kort is het mogelijk om

- Een extra (gasten)toilet in de hal
- Personenalarmering waarmee professionele hulp
ingeschakeld kan worden, mocht dat nodig zijn.
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Respijt- en logeerzorg

diverse gerechten (koud) af te

Ook biedt Zorggroep Drenthe respijt- en logeer

halen in Grand Café De Messchen in

zorg aan. Hierbij wordt de persoonlijke begeleiding,

Messchenstaete. De maaltijden zijn

Tijdens het verblijf kan de cliënt gebruik maken van

verzorging en/of verpleging die de cliënt nodig heeft

dagelijks verkrijgbaar van 11:30 tot

alle aanwezige voorzieningen van de locatie. Naast

tijdelijk overgenomen van de vaste zorgverlener door

19:00 uur. Nieuwsgierig? Bekijk het

de benodigde zorg krijgen onze cliënten lekkere

Zorggroep Drenthe. Deze vorm van zorg kan bij

actuele aanbod op onze website

maaltijden aangeboden. Het ontbijt, de lunch en

voorbeeld worden ingezet om de mantelzorger(s) te

door de QR-code te scannen.

het diner kunnen in het restaurant of op eigen

ontlasten of wanneer een vaste mantelzorger tijdelijk

Zijn er dieetwensen? Dan horen

kamer genuttigd worden.

niet beschikbaar is.

wij dat graag.

Aangezien de appartementen ruim van opzet zijn is

Eerstelijnsverblijf-consulent (ELV-consulent)

U kunt uw bestelling telefonisch

het mogelijk dat een naaste, gedurende het tijdelijk

Bij Zorggroep Drenthe is een ELV-consulent werk

aan ons doorgeven via

verblijf, blijft logeren. Hiermee onderscheiden wij ons

zaam. Zij kan informatie verstrekken over de

T. (0592) 79 40 25.

van andere (zorg)aanbieders.

verschillende vormen van tijdelijk verblijf en de

SCAN ME
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STUDIEPROJECT
ZORGSAAM
Het tekort aan goed geschoolde zorgmedewerkers

studieproject te kunnen laten slagen is begeleiding

in Nederland neemt toe, ook in Drenthe. Ook andere

noodzakelijk. Dit zal vanuit de hogeschool Avans+,

zorgaanbieders hebben hiermee te maken, dus

Yomema en Zorggroep Drenthe georganiseerd wor

moeten we anders gaan denken, durven en gaan

den. Yomema begeleidt de studenten daarnaast om

organiseren. Ook bij Zorggroep Drenthe is het niet zo

ervoor te zorgen dat ook de integratie in onze

eenvoudig als een aantal jaren terug om openstaande

samenleving goed verloopt. De studenten huren

vacatures te vervullen. Wij starten daarom het studie-

woonruimte in De Vlonder (een bijgebouw van

project ZorgSaam, in samenwerking met Yomema*,

De Vijverhof) en in Messchenstaete. De studenten

een organisatie die zich richt op het werven van

krijgen voordat zij naar Nederland komen een

medewerkers uit het buitenland.

Nederlandse taal- en cultuurcursus.

Start met 31 studenten

Eerste (digitale) kennismaking

Zorggroep Drenthe start in het najaar van 2020 met

De komst van de studenten is bij Zorggroep Drenthe

31 studenten vanuit Indonesië. Deze studenten zullen

grondig voorbereid. Zij zijn geïnformeerd over

de komende drie jaar binnen onze locaties en in de

Zorggroep Drenthe, hun nieuwe woonplaats Assen

thuiszorg ingezet worden. Wij geloven dat investeren

en over Drenthe en Nederland. De collega’s met wie

in de studie van buitenlandse studenten die al bewust

zij hun eerste contact hebben, hebben zich inmiddels

gekozen hebben voor een baan in de zorg, bijdraagt

digitaal voorgesteld en via een online bijeenkomst

aan de continuïteit van zorg. Samen voor een

werd al kennis gemaakt met een afvaardiging van

moooie dag!

de studieprojectgroep.

Afgestudeerde studenten uit Indonesië

Planning aangepast

De studenten hebben in hun thuisland een opleiding

In de originele planning zouden de studenten eind

afgerond en willen graag een diploma dat wereldwijd

september aankomen in Nederland. Het coronavirus

geldig is. In Nederland zijn zij op dit moment bevoegd

zorgde ervoor dat deze planning moest worden

en bekwaam om te werken als verzorgende IG.

aangepast. Op het moment van schrijven mogen de

De werving en selectie van deze studenten gebeurt

studenten hun land, in verband met de coronamaat

door Yomema met volledige instemming van de

regelen, nog niet verlaten. Wij zullen in 2021 starten

autoriteiten van Indonesië en is in lijn met de

met het studieproject zodra dit mogelijk is.

World Health Organisation (WHO) vereisten.

Wij verheugen ons op de samenwerking in het

Namens alle medewerkers,
managementteam
en Lex Smetsers,
Raad van Bestuur, wensen
wij u, ook in deze
bijzondere periode,
fijne feestdagen en een
heel moooi

werken en leren en wensen de studenten veel
Omdat deze studenten al een studie hebben gevolgd

succes en plezier. Samen voor een moooie dag!

in hun thuisland krijgen zij voor hun studie in Neder
land veel vrijstellingen. Daardoor kunnen zij, naast de
uren waarop zij op school moeten zijn, ook veel uren
in de zorg werken. Op deze manier kunnen zij hun
stage vervullen bij Zorggroep Drenthe. Om dit

*Ter ondersteuning van haar ambitie was Yomema
in maart 2020 uitgenodigd voor de handelsmissie
naar Indonesië. Het ministerie van Buitenlandse
Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
organiseren handelsmissies. De missies zijn bedoeld
om Nederlandse ondernemers, kennisinstellingen en
organisaties te presenteren en om directe contacten
met lokale partijen te leggen. Koning WillemAlexander en Koningin Máxima waren bij deze
handelsmissie aanwezig.
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ACHTEROP
Mevrouw Dijk-Ploeg
Mw. Dijk-Ploeg woont op de tweede etage van
De Noorderkroon. Zij gaat regelmatig op pad met
Susanne Oetter. Susanne is vrijwilligster en ze gaan
dikwijls samen in de auto een eindje rijden en ergens
een kopje koffie drinken.
Waar bent u het meest dankbaar voor?
Ik ben dankbaar voor de geboorte van mijn dochter
en dankbaar voor het feit dat ik hier een veilige plek
heb in De Noorderkroon. Als er iets is, heb ik alles bij
de hand.
Wat is de meest wijze raad die iemand u ooit
heeft gegeven?
Dat zou ik zo niet weten. Mijn eigen wijze raad is:
‘Wees goed voor elkaar’.
Wat is uw favoriete lekkernij?
Redactie: Dit interview en de foto werden gemaakt

Af en toe een gebakje met een kopje koffie.

voordat het coronavirus een rol speelde in ons land.

Dat is echt een traktatie voor mij.

Wij willen het resultaat toch nog graag met u
delen en zetten het daarom graag ‘Achterop’.

Wat is de beste beslissing in uw leven?
Mijn man is heel jong overleden. Onze dochter was
toen 6 jaar en we woonden in Bloemendaal. Dat ik
met haar weer naar het noorden ben verhuisd, was
mijn beste beslissing.
Welk liedje roept herinneringen in u op?
Ik heb niet zoveel met muziek. Aangrijpende liedjes
maken mij soms verdrietig. Maar van de muziek van
Frans Bauer word ik wel blij.

Volg ons ook op   
Industrieweg 15 9402 NP Assen T. (0592) 33 12 32
E. info@zorggroepdrenthe.nl www.zorggroepdrenthe.nl

Waar u thuis bent

