
U kunt bij ons terecht  
voor verschillende  
services aan huis,  
om uw leven  
comfortabeler te maken.  

Brochure  
SERVICES

Waar u thuis bent
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Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat u zo lang mogelijk zelfstandig en  
prettig kunt wonen in een omgeving waarin u zich veilig en vertrouwd voelt.  
Wij bieden services aan om u hierbij te ondersteunen. Of het nu in uw eigen huis  
is of in één van onze woonzorgcentra, wij zorgen ervoor dat u zich thuis voelt.

Zorggroep Drenthe kan u thuis van dienst zijn. Onze services gaan van het ophangen van  
schilderijen door onze klussendienst tot aan het bezorgen van een maaltijd via de maaltijd
service. Wij kunnen uw leven een beetje comfortabeler maken en u helpen bij activiteiten  
die u zelf niet kunt doen of waar u moeite mee heeft. 

Daarnaast vinden wij uw algehele welzijn belangrijk. Er is dan ook altijd wat te doen  
bij Zorggroep Drenthe. U kunt geheel vrijblijvend meedoen aan activiteiten, ontspannen in  
(bijvoorbeeld) de schoonheidssalon, lekker en sfeervol dineren in onze restaurants of een  
bezoek brengen aan ons Theater Mozaiek. Iedereen is welkom!

In deze brochure vertellen wij u graag meer over de services die wij u kunnen bieden, wat u van 
ons kunt verwachten en waar wij voor staan. Voor informatie over wonen, zorgmogelijkheden 
of zorg thuis verwijzen wij u graag naar één van onze andere brochures.

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten over Zorggroep Drenthe  
of over onze services? Neemt u dan contact op met onze  
afdeling Cliëntadvisering via telefoonnummer (0592) 33 12 32  
of e-mail clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl

Inleiding
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Services van Zorggroep Drenthe 
Bij Zorggroep Drenthe kunt u terecht voor de volgende services:

Dagverzorging Vakantie met zorg Ontzorgd  
verhuizen

Zie pagina 9 Zie pagina 9 Zie pagina 10

Zie pagina X Zie pagina X Zie pagina X

LedenpasReisgids

Bij de Buren Theater Mozaiek Faciliteiten

Zie pagina 10 Zie pagina 10 Zie pagina 11

Zie pagina 6 Zie pagina 6 Zie pagina 7

Klussendienst Tuinonderhoud Maaltijdservice

GastendagPersonenalamering

Zie pagina 11

Zie pagina 7

Zie pagina 11

Zie pagina 7
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U wilt prettig wonen, in een omgeving waar u  
zich veilig en vertrouwd voelt, met de juiste  
service en zorg binnen handbereik.  
Bij Zorggroep Drenthe kan dat. 

Over Zorggroep Drenthe

Goed om te weten!

Zorggroep Drenthe verhuurt 

appartementen aan huurders 

die nu geen zorg nodig hebben, 

maar wel voorbereid willen  

zijn op de toekomst. In onze 

huur appartementen in de woon

zorgcentra of appartementen

complexen geniet u van uw 

vrijheid en privacy en kunt 

u gebruik maken van onze 

zorgmogelijk heden en faciliteiten 

als het nodig is.

Thuis
Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat u zo lang mogelijk thuis 
woont. Hierbij kan hulp bij kleine dingen, zoals hulp in de huishouding 
of bij het aankleden, een groot verschil maken. Wij komen graag bij u 
thuis als u bij sommige zaken in het dagelijks leven hulp nodig heeft.

Als het met onze hulp en ondersteuning niet meer lukt om zelfstandig 
te wonen, dan kunt u terecht in één van onze woonzorgcentra. Ook 
hier doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u zich thuis voelt. 
Zorggroep Drenthe vindt het belangrijk dat u de eigen regie behoudt 
over uw leven. Dit betekent dat u blijft doen wat u zelf kunt en wilt 
doen.  

Voor intensieve (medische) zorg biedt Zorggroep Drenthe verpleeg
huiszorg. Ook kunt u tijdelijk bij ons verblijven, bijvoorbeeld om aan te 
sterken na een ziekenhuisopname. Ieder mens is uniek, we bekijken 
welke ondersteuning u nodig heeft en op welke wijze wij u kunnen 
helpen. 

Altijd wat te doen
Zowel thuis als in onze woonzorgcentra kunnen wij u zorg bieden. 
Daarnaast hechten we veel belang aan uw algehele welzijn. Er is bij 
Zorggroep Drenthe dan ook altijd wat te doen. Onze activiteiten en 
faciliteiten bieden een goede gelegenheid om anderen te ontmoeten, 
bij te praten en vriendschappen te sluiten. Zowel bewoners als omwo
nenden zijn van harte welkom! Wij vinden een goede sfeer belangrijk 
en proberen een plek te creëren waar iedereen zich thuis voelt. 

Voor u
We hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten en daarom 
gaan we graag met hen in gesprek om te kijken waar we onze zorg
verlening en voorzieningen kunnen verbeteren. Iedere locatie heeft 
een cliëntenraad. In de cliëntenraad spreken cliënten, familie of andere 
betrokkenen met onze locatiemanager over de dagelijkse gang van 
zaken en plannen voor de toekomst.
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5brochure zorg

“Ik ga vaak met  
mijn vriendin naar  

de activiteiten die in 
het woonzorgcentrum  

worden georganiseerd, 
handig om alles  

onder één dak  
te hebben”

Mevrouw Buijs:

“Ik woon in het aanleungebied van 
Symphonie en heb een prachtig 
appartement waar ik heerlijk op 
mezelf ben. Mijn buurvrouw is mijn 
vriendin geworden. Samen genieten 
we van de leuke activiteiten en eten 
af en toe gezellig in het restaurant 
‘Bij de Buren’. Heerlijk dat je alles 
onder één dak kunt vinden.”
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Services van  
Zorggroep Drenthe 

Tuinonderhoud
Een tuin kan heel mooi zijn, maar betekent ook een verplichting. Heeft u hulp nodig bij het snoeien, grasmaaien, 
onkruid wieden of andere werkzaamheden in uw tuin? Onze tuinmannen nemen het graag van u over en voeren 
de werkzaamheden uit zoals u dat wenst. 

Klussendienst
Storingen in elektra, een lekkende kraan of een 
klemmende deur zijn vervelend. Deze en andere kleine 
klussen verhelpen onze allround opgeleide medewer
kers van de technische dienst graag voor u. Zij zijn VCA 
gecertificeerd, dat betekent dat zij werken volgens 
algemene veiligheidseisen. VCA staat voor (Veiligheid, 
Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. 

Zorggroep Drenthe biedt services aan in de gemeenten  
Noordenveld, Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze en Midden-Drenthe. 
Wat kunnen wij u bieden? 

Mevrouw Flooren:

“Ik heb, sinds ik hier woon, een 
abonnement op de personen-
alarmering. Dit geeft mij een veilig 
gevoel. De polszender draag ik 
altijd, dus zou ik vallen, dan druk  
ik op de knop van mijn polszender 
en heb ik snel contact met een 
verzorgende.”

“Met één  
druk op de 
knop krijg ik 
contact met 
een verzor-
gende”
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Personenalarmering 
U wilt zo lang mogelijk op uzelf blijven wonen, maar stel dat er iets gebeurt? Dan is het goed te weten dat u een 
abonnement kunt nemen op de professionele alarmopvolging van Zorggroep Drenthe. U krijgt een alarmkastje aan 
de muur, samen met een pols/halszender. Eén druk op de knop en u heeft binnen enkele minuten contact met één 
van onze verzorgenden. Zo is hulp altijd dichtbij.

Professionele alarmopvolging werkt op zowel een telefoonaansluiting van bijvoorbeeld KPN als op een digitale 
aansluiting, zoals Ziggo. Ook een combinatie van glasvezel en professionele alarmopvolging is in de meeste gevallen 
mogelijk. 
 

Maaltijdservice
Als u (tijdelijk) niet in staat bent om zelf voor uw maaltijd 
te zorgen of als u eens geen zin heeft om te koken, dan 
biedt de maaltijdservice van Zorggroep Drenthe uitkomst.

In samenwerking met maaltijdservice ‘Van Smaak’  
bezorgen we u lekkere en verantwoorde maaltijden 
thuis, die u kunt gebruiken op het moment dat het u 
uit komt. U kunt de maaltijd verwarmen in de mag
netron. Aan de hand van een menulijst bepaalt u uw 
keuze. Ter afwisseling kunt u natuurlijk ook in een 
sfeervolle ambiance van een maaltijd genieten in één 
van onze ‘Bij de Buren’ restaurants. Maakt u gebruik 
van de maaltijdservice, dan kunt u ook gebruik maken 
van de boodschappenservice van Van Smaak en worden 
uw boodschappen samen met uw maaltijden bij u thuis 
bezorgd.

Gastendag
U woont thuis en u bent zelfstandig, maar u wilt graag 
wat meer contact met andere mensen. De gastendag is  
dan misschien iets voor u. Woonzorgcentrum de 
Vijverhof in Assen, de Wenning in Rolde en Mozaiek in 
Zuidlaren organiseren van maandag tot en met vrijdag 
gastendagen voor iedereen die graag wat meer onder 
de mensen wil komen en op zoek is naar een leuke 
dagbesteding. Tijdens de gastendag bent u te gast in 
ons woonzorgcentrum en kunt u deelnemen aan  
allerlei activiteiten. 

De gastendag is bedoeld voor:
•  Ouderen die behoefte hebben aan contact met  

anderen en er graag een dagje uit willen zijn.
•   Ouderen die graag activiteiten ondernemen met 

leeftijdsgenoten.
•  Ouderen die anders (dagelijks) door een mantelzorger 

worden verzorgd.
Voor de gastendag heeft u geen indicatie nodig.  
De kosten bedragen € 20,00 per dag (inclusief warme 
maaltijd).



Mevrouw Wortelboer:

“Ik kan mijn eigen boontjes nog 
wel doppen, maar in de tuin heb ik 
graag wat extra hulp. Gelukkig kan 
ik dat regelen met de tuinman van 
Zorggroep Drenthe.”

“Gelukkig 
kan ik ook 
een tuinman 
regelen bij 
Zorggroep 
Drenthe”
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Dagverzorging
Bezig zijn met hoofd en handen en andere mensen ont
moeten, is gezond en gezellig. Wilt u graag wat meer 
onder de mensen komen, dan bent u van harte welkom 
bij de dagverzorging. In kleine groepen ondernemen 
we allerlei activiteiten, van uitstapjes naar de bloemen
corso tot gymnastiek en schilderen. Samen koffie of 
thee drinken en genieten van de warme maaltijd horen 
er natuurlijk ook bij. Voor de dagverzorging heeft u een 
indicatie nodig van de gemeente. Deze vraagt u aan via 
het Wmo loket.

Bezoekers van de dagverzorging zijn in goede handen. 
Onze medewerkers geven de begeleiding, aandacht en 
ondersteuning die nodig is. Ook voor mantelzorgers 
is onze dagverzorging fijn: zij hebben even tijd voor 
zichzelf en weten dat degene voor wie ze zorgen, niets 
te kort komt.

Waar en wanneer?
In woonzorgcentrum de Vijverhof en Mozaiek bieden 
we van maandag tot en met vrijdag dagverzorging aan.  
U kunt kiezen voor één of meerdere dagen. Komt u 
gerust een keer kijken of het wat voor u is. U bent van 
harte welkom!

Vakantie met zorg
Wilt u graag met vakantie, maar heeft u zorg nodig? 
Dan kan Zorggroep Drenthe een oplossing bieden.  
Wij hebben namelijk een unieke samenwerking met  
De Bonte Wever en het Hof van Saksen. Bent u  
afhankelijk van zorg, dan bieden wij u zorg op uw 
vakantieadres in bovenstaande vakantieparken.
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Ontzorgd verhuizen
Als u opziet tegen uw verhuizing naar een aanleun
woning of (senioren)appartement, biedt ‘Ontzorgd 
verhuizen’ uitkomst. In samenwerking met ‘Ontzorgd 
verhuizen’ nemen wij u alle rompslomp van een 
verhuizing graag uit handen. Wij helpen u verhuizen. 

Bij de Buren
Onder de naam ‘Bij de Buren’ bieden we allerlei  
activiteiten en faciliteiten aan in onze locaties. Voor 
onze cliënten, maar ook voor onze buren! Hierdoor 
staan we midden in de samenleving en zijn onze loca
ties een ontmoetingsplek voor de buurt. 

‘Bij de Buren’ is er altijd wat te doen. Zo hebben we 
een winkel, een kapsalon, een pedicure en een gezellig 
restaurant waar u heerlijk kunt eten. Ook kunt u gezel
lig biljarten in de biljartzaal. We verhuren zalen waar u 
 bijvoorbeeld  uw verjaardag kunt vieren. Ook voor de 
catering kunt u bij ons terecht. Binnen de locaties wordt 
er van alles georganiseerd, van uitstapjes en workshops 
tot film en toneelavonden, muziek en fitness. Iedereen 
is welkom en mag meedoen! U vindt het complete ‘Bij 
de Buren’ aanbod op www.bijdeburen.nl

Theater
In theater Mozaiek kunt u genieten van mooie,  
intieme theatervoorstellingen en muziek optredens  
die in samenwerking met Theater De Nieuwe Kolk  
voor u zijn samengesteld. Cabaret, muziek of klein
kunst; u vindt het allemaal in het Theater Mozaiek 
Zuidlaren! Van uw theaterbezoek kunt u een volledig 
avondje uit maken door voorafgaand aan de theater
voorstelling in ons restaurant te genieten van een 
3gangentheater diner. Meer informatie en  
het programma van theater Mozaiek vindt u  
op www.theater mozaiekzuidlaren.nl  
Ook kunt u hier uw kaarten reserveren.

Van in en uitpakken van uw spullen tot het ophangen 
van klokken, lampen en schilderijen. Van het opleveren 
van de oude woning tot het schoonmaken, schilderen, 
stofferen en inrichten van de nieuwe woning. Van het 
doorgeven van adreswijzigingen tot het aansluiten van 
telefoon, computer en tv.
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Ledenpas
Met de ledenpas van Zorggroep Drenthe krijgt u korting op producten  
en diensten bij verschillende bedrijven, zoals korting op verzekeringen  
bij Univé of gratis gebruik van krukken of een rollator van Vegro.  
Ook zijn er altijd verschillende seizoensgebonden kortingsacties.  
Op www.zorggroepdrenthe.nl vindt u een overzicht van alle  
voordelen en kortingen.

Waar u thuis bent

Ledenpas

Faciliteiten
In onze woonzorgcentra zijn veel voorzieningen die bijdragen aan uw woonplezier. Zo is er een winkel,  
een restaurant en een bruin café en kunt u bij ons terecht voor de kapper of pedicure. Zowel bewoners als  
omwonenden kunnen hier gebruik van maken.

Mevrouw Van der Werf:
 
“Ik kom iedere morgen koffie drinken 
in het bruin café. Hier komen niet 
alleen bewoners van het huis, maar 
ook bewoners uit de buurt. Dat vind 
ik erg gezellig!”

Reisgids
Speciaal voor cliënten en leden van Zorggroep Drenthe 
is er de reisgids, een uitgebreid (reis)programma, met 
voor elk wat wils! Van diverse voorstellingen in ons 
prachtige Theater Mozaiek in Zuidlaren tot het  
Hunebedmuseum in Borger, van een dagje op de  
camping tot een bezoek aan het Trommeltjestheater 
van Hennie Kuijer in Ruinen. 

Bij Zorggroep Drenthe gaat u op reis met de zekerheid 
van verzorgende of verpleegkundige ondersteuning. 
Dát is waarmee wij ons onderscheiden van andere 
reisaanbieders. Ook als u zorg nodig heeft of slecht ter 
been bent, kunt u met een gerust hart mee op reis.  
U vindt het programma van de reisgids op  
www.zorggroepdrenthe.nl/reisgids
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Zorgaanbod en faciliteiten

1. Assen  
de Amstel

2. Assen  
de Vijverhof

3. Assen  
Messchen-

staete

4. Beilen  
de Wester Es

5. Eelde  
Symphonie

6. Roden  
de Noorder-

kroon

7. Rolde  
de Wenning

8. Zuidlaren  
Mozaiek

Dagverzorging        

Kortdurend verblijf        

Huurappartementen        

Restaurant        

Huisartsenpraktijk        

Kapsalon        

Bruin café        

Pedicuresalon        

Winkel op locatie        

Koffiebar        

Winkelcentrum  
op loopafstand

       

Bushalte in de buurt        

Fysiotherapiepraktijk        

Schoonheids- 
specialiste        

Wellness        

Fitnessruimte        

Galerie        

Theater        

Sport- en spelruimte        

Zaalverhuur        

Individuele begeleiding: 
verzorging en verpleging 
of zorg thuis (thuiszorg)
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1. Assen de Amstel 

2. Assen de Vijverhof 

3. Assen Messchenstaete

4. Beilen de Wester Es 

5. Eelde  Symphonie

6. Roden de Noorderkroon 

7. Rolde de Wenning

8. Zuidlaren Mozaiek

Werkgebieden

Locaties  
en werkgebied
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Kortdurend verblijf        

Huurappartementen        

Restaurant        

Huisartsenpraktijk        

Kapsalon        

Bruin café        

Pedicuresalon        

Winkel op locatie        

Koffiebar        

Winkelcentrum  
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Bushalte in de buurt        

Fysiotherapiepraktijk        

Schoonheids- 
specialiste        

Wellness        

Fitnessruimte        

Galerie        

Theater        
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Zaalverhuur        

Individuele begeleiding: 
verzorging en verpleging 
of zorg thuis (thuiszorg)
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“Fijn dat ik 
bij Zorggroep 
Drenthe voor 

meer zaken  
terecht kan dan 

alleen zorg”

Mevrouw Koppelenberg:

“Ik belde met Zorggroep Drenthe, 
omdat mijn kraan lekte. We  
hebben een afspraak gemaakt 
en binnen een dag stond de 
technische dienst voor de deur. 
Heel fijn dat ik bij Zorggroep 
Drenthe voor meer zaken terecht 
kan dan alleen zorg.”
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Services aanvragen,  
hoe gaat het in zijn werk?

Wilt u gebruik maken van een van onze services?  
Vraag dan informatie aan bij de afdeling Cliëntadvisering  
van Zorggroep Drenthe. U kunt bellen met telefoonnummer  
(0592) 33 12 32 of een e-mail sturen naar  
clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl  
Ook kunt u meer informatie vinden op www.zorggroepdrenthe.nl



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

Waar u thuis bent

Meer informatie 

Heeft u vragen over wat Zorggroep
Drenthe voor u kan doen of wilt u
een afspraak maken? Neemt u
dan contact met ons op: 

Telefoon 
(0592) 33 12 32
E-mail 
clientadvisering@zorggroepdrenthe.nl 
Website 
www.zorggroepdrenthe.nl


