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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

www.theatermozaiekzuidlaren.nl www.galeriemozaiek.nlwww.messchenstaete.nl/
grand-cafe-de-messchen

Zorggroep Drenthe is een erkend leerbedrijf en 
werkt samen met de Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Een deel van de 
gebruikte foto’s is 
gemaakt vóórdat de 
coronamaatregelen 
van toepassing 
waren.

www.bijdeburen.nl www.messchenstaete.nl

Zorggroep Drenthe doet meer:
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Samen voor een moooie dag! is een uitgave van Zorggroep Drenthe. Redactie: Afdeling Marketing 
en Communicatie, Janneke Walstra, Nynke van den Bosch en Marieke Haaijer Hoofdredactie:
Inge Degen  Eindredactie: Lex Smetsers  Opmaak: Studio Paraat  Drukwerk: Van der Eems Heerenveen B.V.

U heeft de eerste editie van ‘Samen voor een moooie dag’ in handen. 
Een magazine om u bekend (of bekender) te maken met wat Zorggroep 
Drenthe te bieden heeft. U vindt meer informatie over onze zorg- en 
dienstverlening en maakt nader kennis met verschillende disciplines 
binnen Zorggroep Drenthe.

Zorggroep Drenthe streeft naar een mooie dag en een waardevol leven 

voor haar cliënten. Mensen worden ouder en blijven langer thuis in hun 

vertrouwde omgeving wonen. Wanneer dit niet langer lukt, dan zet 

Zorggroep Drenthe zich er voor in om de overgang van een leven zónder 

zorg naar een leven mét zorg zo onopvallend mogelijk in elkaar te laten 

overgaan. Cliënten kunnen bij ons rekenen op de juiste zorgverlening op 

het juiste moment, waarbij programma’s voor welzijn en dienstverlening 

servicegericht aansluiten op hun wensen en zo bijdragen aan die mooie 

dag die wij samen willen realiseren.

Sinds begin dit jaar houdt het coronavirus heel Nederland in zijn greep. 

Hoe ingrijpend en spannend de afgelopen coronaperiode 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 samenwerkingen en ideeën ontstaan. Het 

beeldbellen en het Ontmoetingsraam zijn zo succesvol gebleken dat dit 

blijvend ingezet zal worden. Ook nu het coronavirus weer de hoofdrol speelt 

zullen we blijven anticiperen. Voor nu, willen we eenieder graag mee terug 

laten blikken op de afgelopen coronaperiode.

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

Soms kan de mantelzorg de nodige zorg tijdelijk niet 

bieden. Of iemand kan zich thuis tijdelijk niet zelfstan-

dig redden als gevolg van ziekte of vanwege herstel 

van een ziekte of een medische ingreep. O.a. via 

Zorghotel Assen in Messchenstaete biedt Zorggroep 

Drenthe tijdelijk verblijf aan in een gemeubileerd 

appartement. Zorghotel Assen voorziet hiermee in de 

toenemende behoefte aan tijdelijk verblijf.

Zorghotel Assen kent verschillende vormen  

van tijdelijk verblijf: 

- ELV Hoog

- ELV Laag

- ELV Palliatief

- Respijtzorg

- Logeerzorg

Wanneer iemand tijdelijk zorg nodig heeft, bijvoor-

beeld na terugkeer van een ziekenhuisopname of 

omdat partner of familie even geen zorg kunnen 

bieden dan kan iemand in aanmerking komen voor 

eerstelijnsverblijf (tijdelijke zorg)* bij Zorggroep  

Drenthe. Zorghotel Assen bevindt zich in  

Messchenstaete en telt 17 appartementen.

ZORGHOTEL
ASSEN

Op www.zorghotelassen.nl is  
informatie te vinden over de mogelijk-
heden van tijdelijk verblijf in Zorghotel 
Assen. Hier vindt u ook een virtuele 
rondleiding door het appartement.
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*Op pagina 8 en 9 leest u meer over  

eerstelijnsverblijf, respijt- en logeerzorg in een 

interview met Janneke Walstra, ELV-consulent bij 

Zorggroep Drenthe.

**ELV-consulent bij Zorggroep Drenthe is  

Janneke Walstra. Wanneer u vragen heeft dan 

kunt u haar van dinsdag tot en met vrijdag  

bereiken via T. (0592) 33 12 32.

ELV-consulent

Bij Zorggroep Drenthe is een ELV-consulent** 

werkzaam, zij kan informatie verstrekken over de 

verschillende vormen van tijdelijk verblijf en de 

mogelijk heden die het Zorghotel 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.

Het appartement 

De ruime appartementen in Messchenstaete beschik-

ken over de modernste voorzieningen en een royaal 

balkon, grenzend aan de woon kamer. Door de open-

slaande deur loopt men zo het balkon op, waarna 

men uitkijkt over het prachtige Noord-Willems kanaal 

of de levendigheid van de stad Assen.

Onderscheidend kenmerk

De appartementen zijn royaal van opzet, hierdoor is 

het mogelijk om als naaste, gedurende het tijdelijk 

verblijf, te logeren. Hiermee onderscheiden wij ons 

van andere (zorg)aanbieders.

Indeling appartement

De volledig gemeubileerde appartementen van het 

Zorghotel zijn voorzien van:

-  Een moderne keuken met inductie kookplaat,  

koelkast, magnetron, afzuigkap en vaatwasser

-  Een ruime badkamer voorzien van een luxe wastafel, 

douche en toilet met onderdouche

- Een extra (gasten)toilet in de hal

-  Personenalarmering waarmee professionele hulp 

ingeschakeld kan worden, mocht dat nodig zijn.

Wilt u meer weten over het Zorghotel van  

Zorggroep Drenthe dan kunt u daarvoor terecht bij  

Janneke Walstra. Zij is van dinsdag tot en met  

vrijdag bereikbaar via T. (0592) 33 12 32.

Grand Café De Messchen
In Messchenstaete is Grand Café De Messchen  

dagelijks geopend van 11.30 - 19.00 uur. U kunt 

terecht voor lunchgerechten, overheerlijke plates 

en natuurlijk voor een kopje koffie of thee met 

wat lekkers erbij of om te komen borrelen. Niet 

alleen gasten en bewoners van Messchenstaete 

kunnen hier terecht. Ook bezoek en mensen van 

buitenaf zijn van harte welkom.

De nodige aanpassingen zijn gedaan om  
bewoners, cliënten en gasten op een veilige 
manier te ontvangen. Vanzelfsprekend  
hanteren wij de regels van het RIVM.

5       
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WIJKVERPLEGING  
ZORGGROEP DRENTHE
IN VERTROUWDE HANDEN

Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze  
passie. Bij Zorggroep Drenthe gaat het om  
mensen. Vanuit onze visie voelen wij ons verant-
woordelijk voor elkaar. Onze medewerkers  
handelen vanuit de kernwaarden gastvrijheid,  
professionaliteit en positiviteit. 

Zorggroep Drenthe voelt zich te gast in het leven  

van cliënten. Zorggroep Drenthe doet er alles aan  

om het zo thuis mogelijk te laten zijn. Dit is vertaald 

in de slogan van Zorggroep Drenthe, ‘Waar u thuis 

bent’. Wij luisteren naar onze cliënten, brengen hun 

wensen en behoeften in kaart en kijken samen met 

hen hoe wij daar zo goed mogelijk op kunnen inspe-

len. Tenslotte is de cliënt de expert. Hij weet namelijk 

het beste wat belangrijk voor hem is en wat hij wil en 

kan. Hierin speelt de betrokkenheid van onze  

medewerkers een belangrijke rol.

Samen voor een moooie dag!
Zorggroep Drenthe streeft naar een mooie dag voor 

haar cliënten. Zij kunnen rekenen op kwalitatieve en 

professionele zorg- en dienstverlening welke onder-

deel zijn van ‘een mooie dag’ die wij vanuit gezamen-

lijkheid willen realiseren. Zorggroep Drenthe wil niet 

alleen een mooie dag voor haar cliënten, maar ook 

voor haar medewerkers. Samenwerking met de cliënt, 

diens naasten en medewerkers maar ook met andere 

disciplines zijn hierbij vanzelfsprekend. Samen werken 

aan een mooie dag, ongeacht waar men werkt.

Persoonlijke zorg afgestemd op de cliënt
Wij hebben aandacht voor alle facetten van de  

cliënt, van zijn leven en behoeften. Cliënten mogen 

nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip verwach-

ten. De mogelijkheid van eigen regie over leven en 

welbevinden is leidend, ook in de laatste levensfase. 

Elke cliënt kan meedenken over zijn zorg, behande-

ling en welzijn waarbij wij de zorg organiseren rond-

om de cliënt samen met naasten en het netwerk van 

de cliënt. Wij leveren de best mogelijke en passende 

zorg waarbij wij streven naar optimale veiligheid. 

Hierbij blijven wij alert op de balans tussen persoon-

lijke vrijheid en het welzijn van cliënten.

 

Met de juiste adviezen en een passende oplossing 

voor de (zorg)vraag helpen wij cliënten hun leven zelf 

te kunnen blijven regelen, het liefst zo lang mogelijk 

in hun vertrouwde omgeving. Waar nodig wordt  

ondersteuning op maat geboden door aanvullende  

zorg en services te leveren. Mocht dit niet meer  

lukken, dan zoeken wij samen met de cliënt en/of  

zijn naasten naar een passende oplossing. 

Zorggroep Drenthe biedt zorg thuis, waaronder 

wijkverpleging, in de gemeente; Aa en Hunze, Assen, 

Midden Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. 

 

Voor meer informatie over verzorging en verpleging 

thuis kunt u bellen met het Zorgservicebureau,  

T. (0592) 33 12 32.

“Samen voor een moooie dag”
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Zorggroep Drenthe wil het gebruik van technolo-

gie c.q. eHealth in de ouderenzorg stimuleren en 

implementeren. Hierbij dient het functioneren, de 

veerkracht en de eigen regie van kwetsbare ouderen 

centraal te staan. Dit maakt dat er ook gekeken dient 

te worden naar hoe we eHealth het beste kunnen 

inzetten en benutten.

Zorggroep Drenthe is van mening dat zij het gebruik 

van eHealth kan bevorderen door het stimuleren van 

‘anders leren’. In deze context houdt ‘anders leren’ in 

dat Zorggroep Drenthe in samenwerking met o.a. het 

Drenthe College ‘Verwonderteams’ formeert. 

Een Verwonderteam is een groep bestaande uit cliën-

ten, 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. Hierbij wordt de methode ‘design 

thinking’ gebruikt (De afbeelding op deze pagina 

illustreert de stappen bij design thinking).

VERWONDERTEAMS
De ouderenzorg in Nederland bevindt zich al een 
aantal jaren in een veranderend zorglandschap. 
Ouderen wonen langer thuis en komen met 
complexere zorgvragen binnen zorgorganisaties 
wonen. Zorggroep Drenthe beweegt mee in dit 
veranderende landschap door met de nodige 
creativiteit in te zetten op innovatie en visieont-
wikkeling. Hierin speelt eHealth een belangrijke 
rol omdat het de veiligheid en zelfredzaamheid 
van kwetsbare ouderen kan vergroten. Tevens 
biedt eHealth ondersteuning om de kwaliteit en 
veiligheid van ouderenzorg binnen woonzorg-
locaties te bewaken, te behouden, en zo mogelijk 
te verbeteren.  

Het Verwonderteam probeert een bewoner of cliënt 

door middel van technologie te helpen bij een speci-

fi eke hulpvraag. Bijvoorbeeld communiceren met 

familie op afstand of slimme incontinentie oplossingen. 

Een mooi voorbeeld van een gerealiseerde hulpvraag is 

een meneer die niet meer kon praten, voor hem werd 

uiteindelijk technologie ingezet waarbij hij via eerdere 

opnames van zijn eigen stem, toch weer kon commu-

niceren. Het eerste Verwonderteam is begin maart 

2020 gestart binnen Zorggroep Drenthe op locatie ‘De 

Noorderkroon’ met een doorlooptijd van 20 weken. 

De corona crisis heeft echter roet in het eten gegooid, 

direct na de start van dit Verwonderteam moest het 

project tijdelijk stopgezet worden. Inmiddels is het 

project opnieuw gestart.

Met de opgedane ervaring van het eerste Verwonder-

team zal, in samenwerking met het Drenthe College, 

gestart worden met een tweede Verwonderteam 

binnen een andere locatie van Zorggroep Drenthe.

De eindproducten van de Verwonderteams worden 

aan elkaar gepresenteerd. Zo zal de verwondering 

van de ene afdeling of woonzorglocatie transparant 

gemaakt worden en vergeleken kunnen worden met 

de verwondering van een ander.

Stappen bij design thinking

Welke technologie kan wanneer 
en op welke manier het beste 
voor de cliënt worden ingezet.

ZORG030_936_BRO_Samen_v05.indd   7ZORG030_936_BRO_Samen_v05.indd   7 15-10-2020   09:4715-10-2020   09:47



8       

Zorggroep Drenthe heeft als uitgangspunt om  
cliënten zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde  
omgeving te laten wonen. Soms is dat tijdelijk 
even niet mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt 
na een ziekenhuisopname nog niet voldoende  
hersteld is om al terug naar huis te kunnen.  
Of omdat een partner of familie even geen zorg 
kan bieden. Dit verblijf is altijd tijdelijk, dat kunnen  
enkele dagen of weken zijn, waarbij iemand binnen 
een woonzorgcentrum van Zorggroep Drenthe de 
benodigde zorg krijgt. De intentie bij eerstelijns-
verblijf is altijd dat de cliënt zo spoedig mogelijk 
weer naar zijn of haar eigen huis terugkeert.

voor eerstelijnsverblijf. Naast eerstelijnsverblijf biedt 

Zorggroep Drenthe ook respijt- en logeerzorg.

Wat houdt dat in, respijt- en logeerzorg?
Bij respijt- en logeerzorg wordt de persoonlijke bege-

leiding, verzorging en verpleging die de cliënt nodig 

heeft tijdelijk overgenomen door Zorggroep Drenthe. 

Deze vorm van zorg kan bijvoorbeeld worden ingezet 

om de mantelzorger(s) te ontlasten of wanneer een 

vaste mantelzorger tijdelijk niet beschikbaar is. 

Wanneer komt iemand in aanmerking voor  
eerstelijnsverblijf?
Om in aanmerking te komen geldt allereerst dat er 

sprake moet zijn van een verblijf met een tijdelijk 

karakter dat gericht is op terugkeer naar de eigen 

woonomgeving. Als iemand tijdelijk extra zorg nodig 

heeft, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabij-

heid noodzakelijk is of wanneer iemand tijdelijk niet 

in staat is voor zichzelf te zorgen, bijvoorbeeld door 

een kortdurende ziekte of handicap. Ook wanneer 

iemand na een ziekenhuisopname moet aansterken 

en herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is kan 

iemand, in overleg met de huisarts, bij ons terecht 

Waar is de tijdelijke zorg op gericht?
Zorggroep Drenthe verleent de dagelijkse zorg,  

de cliënt krijgt persoonlijke begeleiding. De zorg-

vraag bepaalt of de cliënt tijdens zijn of haar verblijf 

onder behandeling blijft van de eigen huisarts of 

dat het specialistisch behandelteam van Zorggroep 

Drenthe wordt ingezet. Dit behandelteam bestaat uit 

specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, logopedist, medisch maatschappe-

lijk werk en een psycholoog. In samenwerking met 

EERSTELIJNS-
VERBLIJF (ELV)
RESPIJTZORG EN LOGEERZORG
U leest een interview met Janneke Walstra, ELV-consulent 
bij Zorggroep Drenthe, over eerstelijnsverblijf. In gesprek 
met Janneke Walstra wordt het traject omtrent eerste-
lijnsverblijf, respijt- en logeerzorg helder en geeft ze een 
inkijkje in haar werkzaamheden.

Medewerkers van Zorggroep  
Drenthe verlenen de dagelijkse 
zorg. De cliënt krijgt de  
persoonlijke begeleiding,  
verzorging en verpleging  
die hij of zij nodig heeft.
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de huisarts of Specialist Ouderengeneeskunde, de 

ELV-consulent en het zorgteam wordt zorg op maat 

verleend. De opnamediagnose vormt de richtlijn 

voor het proces; vanuit hier wordt gewerkt aan de 

terugkeer naar de thuis situatie. Het behandelklimaat 

is gericht op positieve gezondheid, er wordt gekeken 

naar de zelf redzaamheid van de cliënt en hoe deze 

vergroot kan worden. Tijdens de opnameperiode 

wordt ook gekeken naar het zelfmanagement, welke 

ondersteuning denkt de cliënt zelf nodig te hebben 

om zich in de thuis situatie te kunnen redden.

Welke werkwijze wordt er gehanteerd?
De ELV-consulent, met de expertise ‘positieve 

gezondheid’, geeft advies en ondersteuning aan 

het zorgteam. De ELV-consulent werkt nauw samen 

met de wijkverpleegkundigen. Door deze werkwijze 

bieden wij passende zorg met als doel de cliënt, met 

of zonder ondersteuning van zorg thuis, naar de 

thuis situatie terug te laten keren. Wanneer er een 

andere vorm van zorg of ondersteuning wenselijk is, 

gaan wij hierover persoonlijk in gesprek.

Hoe ziet zo’n tijdelijk verblijf bij Zorggroep 
Drenthe eruit?
De cliënt beschikt over een eigen kamer met bad-

kamer. Bij sommige locaties zijn er volledig ingerichte 

appartementen met keuken, badkamer en een aparte 

slaapkamer beschikbaar. Tijdens het verblijf kan de 

cliënt gebruik maken van alle aanwezige voorzie-

ningen van de locatie. Naast de benodigde zorg 

krijgen onze cliënten lekkere maaltijden aangeboden. 

Het ontbijt, de lunch en het diner kunnen in het 

restaurant of op eigen kamer gebruikt worden. 

Er zijn geen bezoektijden dus bezoek is altijd welkom!

Kun je iets zeggen over de indicatie en de kosten?
Bij eerstelijnsverblijf heeft de cliënt een indicatie van 

de huisarts nodig. Ook het ziekenhuis kan een indica-

tie verlenen in overleg met de huisarts. Binnen deze 

indicatie valt niet alleen het verblijf binnen de locatie, 

ook de zorg, verpleging, toezicht en eventuele behan-

deling vallen hieronder. Onze collega’s van het Zorg-

servicebureau kijken vervolgens waar een geschikte 

plek beschikbaar is voor de betreffende cliënt. 

De kosten van eerstelijnsverblijf vallen onder de 

Zorgverzekeringswet. Men betaalt geen eigen 

bijdrage voor de zorg en diensten tijdens het tijdelijk 

verblijf. Wel heeft dit gevolgen voor het eigen risico 

binnen de Zorgverzekeringswet, waardoor men toch 

geconfronteerd kan worden met kosten, gelijk aan 

maximaal het eigen risico van de zorgverzekering.

Respijtzorg kan bij het Wmo loket van de eigen 

gemeente worden aangevraagd, het is mogelijk 

dat dit vergoed wordt door de gemeente of de 

zorgverzekeraar.

Voor logeerzorg is een indicatie nodig van het CIZ 

of van de gemeente, afhankelijk van deze indicatie 

vergoedt de gemeente, het zorgkantoor of de 

zorgverzekeraar de logeeropvang.

Is er altijd een indicatie nodig? 
Wanneer iemand geen indicatie heeft is tijdelijke zorg 

uiteraard ook mogelijk. De kosten van het verblijf 

worden dan bij de cliënt zelf in rekening gebracht. 

Voorwaarde is wel dat de cliënt een zorgvraag heeft, 

omdat het anders een regulier hotelverblijf wordt, 

waarvoor tijdelijk verblijf niet is bedoeld.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de zorg- en dienst verlening 
van Zorggroep Drenthe, dan staan onze medewer-
kers van het Zorgservicebureau u graag te woord. 
Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar 
van 08.30 - 16.30 uur via T. (0592) 33 12 32 of per 
e-mail via zorgservice bureau@zorggroepdrenthe.nl 
Natuurlijk staat Janneke Walstra u ook graag te 
woord als het gaat om ELV. Zij is van dinsdag tot en 
met vrijdag bereikbaar via T. (0592) 33 12 32.

De cliënt beschikt over een eigen kamer met 
badkamer. Bij sommige locaties zijn er volledig 
ingerichte appartementen met keuken, bad kamer 
en een aparte slaapkamer beschikbaar.

Eerstelijnsverblijf, respijt- en logeerzorg 
wordt in alle locaties van Zorggroep  

Drenthe aangeboden.

Medewerkers van Zorggroep 
Drenthe verlenen de dagelijkse 
zorg. De cliënt krijgt de 
persoonlijke begeleiding, 
verzorging en verpleging 
die hij of zij nodig heeft.
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Naar aanleiding van een bericht van de NOS over de wondertelefoon 

werd geïnventariseerd of dit idee ook bij ons zou kunnen worden 

gerealiseerd. Met een aantal oude telefoons, een softwarepakket 

en een handige vrijwilliger is inmiddels een aantal wonder telefoons 

gemaakt. Na een test bij De Vijverhof in Assen waren de reacties 

zo positief van zowel cliënten als familieleden, dat bij Mozaiek in 

Zuidlaren cliënten sinds kort ook gebruik kunnen maken van de 

wondertelefoon. Met de draaischijf kiezen de cliënten uit één van 

de nummers en luisteren zij met veel plezier naar één van de 40 

verschillende liedjes. Zij gaan terug in de tijd met herkenbare liedjes 

van o.a. Toon Hermans, Wim Zonneveld en Dorus.

Er wordt veel gebruik gemaakt van de wonder telefoon. Cliënten 

luisteren met een stralende blik van herkenning of zingen mee met 

de liedjes, vaak is het een feest van herkenning.

KORT  
NIEUWS

Van PTT naar 
wonder telefoon

Waardigheid en trots op locatie

CAS - Care After School
CAS staat voor Care After School. De naam zegt 
het al; na schooltijd bijverdienen door in de zorg 
aan de slag te gaan. Hierbij hebben de jongeren 
contact met cliënten door middel van het spelen  
van een spelletje, een praatje maken, tafels dek-
ken en lichte huishoudelijke activiteiten. Tot nu 
toe zijn er al 22 enthousiaste jongeren gestart  
met een bijbaan bij een van onze locaties.
 
Een smartphone, een laptop of toch een tablet? 
Dit zijn gadgets die jongeren aanspreken.  
Alleen zijn deze gadgets tegenwoordig nogal 
prijzig. Zorggroep Drenthe kan hier met CAS 
een bijdrage aan leveren. Want met CAS kunnen 
jongeren van minimaal 16 jaar, na schooltijd, in 
het weekend of in vakanties betaald aan de slag 
binnen één van onze locaties.

Zorggroep Drenthe doet in 2020 en 2021 mee met het 
landelijke programma ‘Waardigheid en trots op locatie’. 
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) presenteerde in 2018 het programma 
‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke 
locatie’. Dit programma wijst de weg voor hoe de ver-
pleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar 
moet worden verbeterd. Leidend in het programma is het 
kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. 

Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeg-

huisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het pro-

gramma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de  

toekomst, op elke locatie.

Het programma biedt Zorggroep Drenthe de mogelijkheid om 

intensief te werken aan persoonsgerichte zorg voor de client en het 

samen lerend verbeteren om de kwaliteit van zorg en welzijn verder 

te ontwikkelen. Het programma richt zich op intramurale zorg- en 

dienstverlening binnen Zorggroep Drenthe en kent programmalij-

nen die gaan over kwaliteit van zorg, professionele inzet, beroeps 

professioneel handelen en persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.

‘Waardigheid en trots op locatie’ sluit goed aan op  
de ontwikkelingen van de zorg en vragen binnen  
Zorggroep Drenthe.
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Door de landelijke coronarichtlijnen hebben wij 
de afgelopen periode soms vergaande maat regelen 
moeten treffen. Eén van deze maatregelen, in lijn 
met het overheidsbeleid, was dat Zorggroep  
Drenthe haar locaties voor bezoek heeft moeten 
sluiten. Dit besluit deed veel met iedereen en het  
is niet altijd gemakkelijk geweest.
 

Direct gingen wij op zoek naar mogelijkheden om 

contact tussen bewoners, cliënten en hun naasten 

toch mogelijk te maken. Vrij snel werd het beeldbel-

len ingezet. Het was hartverwarmend om te zien wat 

dit contact deed met onze bewoners en cliënten.

 

Kort daarna werd op alle locaties een Ontmoetings-

raam gerealiseerd. Via een microfoon en een geluids-

box konden onze bewoners en cliënten contact met 

hun naasten hebben en elkaar zien door het raam. 

Zelfs verjaardagen werden op deze manier gevierd. 

Het Ontmoetingsraam leverde prachtige momenten 

op in een tijd waarin fysiek contact niet mogelijk was.

Beeldbellen en het 
Ontmoetingsraam
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BIJZONDERE 
CORONA
INITIATIEVEN
Wij kijken terug op een zeer bijzondere tijd. 
Wij zijn deze periode zo goed als mogelijk door-
gekomen dankzij veel begrip en geduld van 
bewoners, cliënten en hun naasten en de
fl exibiliteit en tomeloze inzet van onze mede-
werkers. 

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 deze
prachtige initiatieven zien.

werden georganiseerd door familie, omwonenden, 
bedrijven uit de buurt en vele anderen. Dat maakte 

te ervaren dat zij ons een warm hart toedragen. 

INITIATIEVEN

werden georganiseerd door familie, omwonenden, werden georganiseerd door familie, omwonenden, 

prachtige initiatieven zien.

Van Hans de Liedjesman tot Jeugdorkest Eigenwies, allerlei 

muzikanten en artiesten kwamen langs om onze bewoners en 

cliënten een muzikaal hart onder de riem te steken.

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

Digitaal bedankje 
vanuit Mozaiek
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In mei jl. organiseerde Zorggroep Drenthe verschil-

lende webinars om met bewoners en cliënten, hun 

naasten en medewerkers in gesprek te gaan over de 

anderhalvemeter samenleving. Ons bereikten veel 

complimenten over de webinars en de manier waarop 

Zorggroep Drenthe de mogelijkheid bood om mee te 

praten. Dit voorbeeld werd door diverse organisaties 

uit ons netwerk gevolgd.

Onze bewoners en cliënten gingen regelmatig 

naar Dierenweide Stroomdal. In de periode 

dat dit vanwege corona niet kon is Dierenweide 

Stroomdal geregeld met een aantal dieren 

bij óns langs geweest. 

Bloemen, de mooiste traktaties en bergen post 
mochten bewoners, cliënten èn medewerkers 

ontvangen. De steunbetuigingen kwamen uit alle 
hoeken, bewoners in de buurt van onze locaties maar ook bedrijven uit heel het land.

De VPRO heeft opnames gemaakt voor het 
programma ‘Kwartier van het dier’ tijdens één van deze bezoekjes.

Hoewel onze bewoners en cliënten geen bezoek konden ontvangen zijn hun verjaardagen niet onopgemerkt voorbijgegaan.

WEBINARS

Anders werken 
tijdens corona

Medewerkers 
doen mee aan 

Jerusalema 
challenge
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“Maar voor een groeiende groep ouderen met meer-

dere aandoeningen zou zorg juist op andere aspecten 

gericht moeten zijn. Zoals behoud van zelfstandig-

heid, mobiliteit en sociaal netwerk, maar ook het 

vroegtijdig en preventief onderkennen van achter-

uitgang. Door als ketenpartners nauw met elkaar 

samen te werken kunnen we beter aan de vraag van 

de patiënt en de mantelzorger voldoen, komt er meer 

samenhang in het regionale zorgaanbod én leren de 

ketenpartners van elkaar.”

Drie concrete projecten
Het is bijzonder dat het samenwerkingsverband con-

crete resultaten oplevert. Samen Zorg Assen is gestart 

met drie projecten die uit de inventarisatie bij deelne-

mers als belangrijk naar voren zijn gekomen, zo zette 

coördinator Jaap te Velde van Huisartsenzorg Drenthe 

(HZD) uiteen. “Twee projecten gaan over het coör-

dineren en stroomlijnen van de zorg voor kwetsbare 

ouderen tijdens avond, nacht en weekend. Dit moet 

zorgen voor minder administratie- en registratielast, 

en maakt dat de juiste zorg snel op de juiste plaats 

geleverd kan worden. Het derde project wil ervoor 

zorgen dat de arts en de verpleegkundige toegang 

krijgen tot de actuele medicatielijsten.”

Gezamenlijke nachtzorg
Voor de twee projecten over het coördineren en 

stroomlijnen van de zorg voor kwetsbare ouderen  

tijdens de avond, nacht en weekend sloegen vier 

partijen, waaronder Zorggroep Drenthe, de handen  

ineen. Zij onderzochten of er onder de vlag van 

Samen Zorg Assen nachtzorg in de regio ingezet kan 

worden. Het antwoord was: ja!

TWEE JAAR  
SAMEN ZORG ASSEN

“Een breed samenwerkings-
verband om de zorg voor  
kwetsbare ouderen in Assen  
aantoonbaar te verbeteren.”

Maar liefst elf partijen sloegen de handen ineen 
om met elkaar de zorg voor kwetsbare ouderen  
in Assen te verbeteren. Regionale zorginstellingen, 
huisartsen en gemeenten ondertekenden twee 
jaar geleden een samenwerkingsovereenkomst 
en richtten daarmee officieel het netwerk Samen 
Zorg Assen op.

“Hoe kunnen we een faciliterend 24/7-netwerk 

realiseren waarbinnen kwetsbare ouderen worden 

ondersteund met monitoring en kunnen crisissituaties 

worden voorkómen?”. Om deze vraag te beantwoor-

den nodigde het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) 

destijds een groot aantal zorginstellingen, huis artsen 

uit Assen, de gemeenten Midden-Drenthe en Assen, 

Regionale Ambulance Voorziening en GGZ Drenthe 

uit om met elkaar in gesprek te gaan. Dit gebeurde 

tijdens een zogenaamd Health Suite Lab, drie inten-

sieve dagen van workshops, overleg en cocreatie; 

eerst om een visie te vormen en daarna om concrete 

oplossingsrichtingen verder uit te werken. Het resul-

taat is Samen Zorg Assen (SZA): een nieuw, breed 

samenwerkingsverband om de zorg voor kwetsbare 

ouderen in Assen aantoonbaar te verbeteren.

Beter aan de vraag voldoen
“Zorg is nu meestal nog gericht op herstel”, zegt 

project leider Wim van der Kolk van het WZA.  
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Het Derkshoes, Icare, Zorggroep Drenthe en Interzorg 

wilden de routes en alarmmeldingen in de nacht naar 

regio verdelen. Half augustus 2019 startte daarvoor 

een pilot in Beilen en Westerbork. De erva ringen zijn 

positief, bij klanten én bij medewerkers.

Verpleegkundigen van deze vier organisaties weten  

elkaar beter te vinden. Een concreet resultaat in dit 

gebied is daarnaast een besparing van één dienst in 

de nacht. Momenteel wordt deze werkwijze verder 

uitgebreid over de rest van het Samen Zorg Assen  

gebied (Assen, AA en Hunze, Tynaarlo en Noorden-

veld). Zorggroep Drenthe zal hierop aanhaken  

vanaf januari 2021.

Het doel van de samenwerking is om ervoor te zorgen 

dat goede zorg beschikbaar blijft in de regio, ondanks 

de krapte op de arbeidsmarkt voor verzorgenden, 

verpleegkundigen en artsen en de toenemende vraag 

naar zorg in de thuissituatie.

Thuiszorgprotocol Medicatie in gebruik
Het derde project uit de start van Samen Zorg Assen 

heeft inmiddels geresulteerd in een thuiszorgprotocol 

medicatie. Sinds 1 november 2019 werken thuiszorg-

organisaties in de regio Assen op dezelfde manier om 

de farmaceutische zorg voor hun cliënten zo veilig 

mogelijk in te richten. Een belangrijk element in het 

thuiszorgprotocol is het uniform intake formulier 

dat de thuiszorgmedewerker invult om de leveren-

de apotheek te informeren op het moment dat een 

thuiszorg organisatie betrokken raakt bij het medica-

tiebeheer. Het gezamenlijke intakeformulier is een 

belangrijke sleutel om ook ’s avonds, ’s nachts en 

in het weekeinde, informatie te delen tussen thuis-

zorg, ziekenhuis en huisartsen. Zoals het gebruik van 

medicatie in een medicatierol of de naam van de 

thuiszorgorganisatie die voor het medicatiebeheer is 

ingeschakeld. Door deze informatie te delen, verbe-

tert de cliëntveiligheid.

Een ander belangrijk onderdeel van het protocol 

is dat de thuiszorgorganisaties gestimuleerd wor-

den om op elektronische wijze (tablet/smartphone) 

medicatietoedieningen te laten registreren door 

thuiszorgmede werkers. Een goede afstemming  

tussen de thuiszorgorganisatie en de apothekers is 

hierbij cruciaal. De werkgroep Medicatie van Samen 

Zorg Assen verdiept zich op dit moment in de  

verschillende toedien-apps. 

Zelden behoefte aan logeerzorg
Naast deze drie projecten waar Samen Zorg Assen  

twee jaar geleden mee is gestart, is er onderzoek 

gedaan naar de behoefte aan logeerzorg in Assen en 

Midden-Drenthe. Het onderzoek is uitgevoerd door 

een onderzoeksbureau.

Hoe kunnen we de logeerzorg in Assen en Midden- 

Drenthe beter benutten om ouderen en hun mantel-

zorgers te ontlasten? Met deze vraag startten de 

gemeenten Assen en Midden-Drenthe in april 2019 de 

pilot Logeerzorg. Het onderzoeksbureau interviewde 

55 mantelzorgers in Assen en Midden-Drenthe en 

ruim 40 professionals.

 

Uit het onderzoek blijkt dat mantelzorgers niet de 

zorgvrager uit logeren sturen, maar liever samen met 

hun naaste eens op vakantie willen. Ook willen ze 

liever een beroep kunnen doen op vervangende  

mantelzorg thuis in de avond of het weekend.

Het onderzoeksbureau heeft tien aanbevelingen 

gedaan die aan de wensen van mantelzorgers en 

professional tegemoetkomen.

Het projectteam van de pilot Logeerzorg gaat  

prio riteiten stellen in deze aanbevelingen. Samen met  

het netwerk Samen Zorg Assen gaat zij concrete acties 

uitvoeren. 

Wij houden u onder andere via ons magazine  
‘Samen voor een moooie dag’ op de hoogte  
van Samen Zorg Assen.

Het doel van de samenwerking is om ervoor te zorgen dat goede zorg beschikbaar  
blijft in de regio, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende vraag  
naar zorg in de thuissituatie.
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STUDIEPROJECT 
ZORGSAAM
Het tekort aan zorgprofessionals in Nederland 
neemt toe, ook in onze provincie. Zorgaanbieders 
vissen allemaal in dezelfde vijver, dus moeten we 
anders gaan denken, durven en gaan organiseren. 
Ook bij Zorggroep Drenthe is het niet zo eenvou-
dig als een aantal jaren terug om openstaande 
vacatures te vervullen. Wij starten daarom het 
studieproject ZorgSaam, in samenwerking met 
Yomema*, een organisatie die zich richt op de 
buitenlandse arbeidsmarkt. 

Start met 31 studenten
Zorggroep Drenthe start in het najaar van 2020 met 

31 studenten vanuit Indonesië. Deze studenten zijn 

bij Zorggroep Drenthe voor tenminste de komende 

drie jaar inzetbaar binnen de intramurale- én extra-

murale zorg. Wij geloven dat investeren in de studie 

van buitenlandse studenten met ervaring in de zorg 

bijdraagt aan de continuïteit van zorg. Samen voor 

een moooie dag! 

Afgestudeerde studenten uit Indonesië 
Het studieproject ZorgSaam richt zich op afgestu-

deerde studenten uit Indonesië met een hbo of hoger 

werk- en denkniveau. Zij hebben al verschillende 

stages in diverse vakgebieden gelopen; in ziekenhui-

zen, klinieken, eerstelijns zorgorganisaties en andere 

vormen van zorgorganisaties, die een samenwerking 

hebben met de scholen of onderdeel/bezit zijn van de 

scholen aldaar. Vanwege regelgeving zijn deze afge-

studeerde studenten in Nederland nog niet op hbo-

niveau bevoegd en bekwaam. Zij gaan daarom hier in 

16       

Nederland hun studie voortzetten aan de hogeschool 

Avans+. In Nederland zijn zij bevoegd en bekwaam 

voor handelingen die horen bij het opleidingsniveau 

verzorgende IG. De werving en selectie van deze 

studenten gebeurt door Yomema met volledige 

instemming van de autoriteiten van Indonesië en 

is in lijn met de WHO vereisten.

Vanwege het feit dat deze studenten al een studie 

hebben gevolgd in hun thuisland krijgen zij voor 

hun studie in Nederland veel vrijstellingen. Daardoor 

zijn zij in staat om naast hun contracturen op school 

ook veel uren in de zorg te werken. Dat zijn groten-

deels stage-uren en gedeeltelijk extra uren. Om dit 

studieproject te kunnen laten slagen is begeleidings-

capaciteit onontbeerlijk. Vanuit de hogeschool 

Avans+, Yomema en Zorggroep Drenthe zal dit 

georganiseerd worden. Yomema begeleidt de 

studenten daarnaast om integratie binnen de 

samenleving te optima liseren. De studenten 

huren woonruimte in De Vlonder (een bijgebouw 

van De Vijverhof) en in Messchenstaete.

Nederlandse taal- en cultuurcursus en opleiding
De studenten krijgen voordat zij naar Nederland 

komen een Nederlandse taal- en cultuurcursus; het 

PreBachelor programma. Vervolgens stromen de 

studenten in bij de hogeschool Avans+ en lopen zij 

als onderdeel van de opleiding de verplichte stage 

bij Zorggroep Drenthe. Daarnaast zitten zij natuurlijk 

in de schoolbanken om het theoriegedeelte van de 

Bachelor of Nursing te volgen.
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STUDIEPROJECT 
ZORGSAAM
Het tekort aan zorgprofessionals in Nederland 
neemt toe, ook in onze provincie. Zorgaanbieders 
vissen allemaal in dezelfde vijver, dus moeten we 
anders gaan denken, durven en gaan organiseren. 
Ook bij Zorggroep Drenthe is het niet zo eenvou-
dig als een aantal jaren terug om openstaande 
vacatures te vervullen. Wij starten daarom het 
studieproject ZorgSaam, in samenwerking met 
Yomema*, een organisatie die zich richt op de 
buitenlandse arbeidsmarkt. 

Start met 31 studenten
Zorggroep Drenthe start in het najaar van 2020 met 

31 studenten vanuit Indonesië. Deze studenten zijn 

bij Zorggroep Drenthe voor tenminste de komende 

drie jaar inzetbaar binnen de intramurale- én extra-

murale zorg. Wij geloven dat investeren in de studie 

van buitenlandse studenten met ervaring in de zorg 

bijdraagt aan de continuïteit van zorg. Samen voor 

een moooie dag! 

Afgestudeerde studenten uit Indonesië 
Het studieproject ZorgSaam richt zich op afgestu-

deerde studenten uit Indonesië met een hbo of hoger 

werk- en denkniveau. Zij hebben al verschillende 

stages in diverse vakgebieden gelopen; in ziekenhui-

zen, klinieken, eerstelijns zorgorganisaties en andere 

vormen van zorgorganisaties, die een samenwerking 

hebben met de scholen of onderdeel/bezit zijn van de 

scholen aldaar. Vanwege regelgeving zijn deze afge-

studeerde studenten in Nederland nog niet op hbo-

niveau bevoegd en bekwaam. Zij gaan daarom hier in 
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Nederland hun studie voortzetten aan de hogeschool 

Avans+. In Nederland zijn zij bevoegd en bekwaam 

voor handelingen die horen bij het opleidingsniveau 

verzorgende IG. De werving en selectie van deze 

studenten gebeurt door Yomema met volledige 

instemming van de autoriteiten van Indonesië en 

is in lijn met de WHO vereisten.

Vanwege het feit dat deze studenten al een studie 

hebben gevolgd in hun thuisland krijgen zij voor 

hun studie in Nederland veel vrijstellingen. Daardoor 

zijn zij in staat om naast hun contracturen op school 

ook veel uren in de zorg te werken. Dat zijn groten-

deels stage-uren en gedeeltelijk extra uren. Om dit 

studieproject te kunnen laten slagen is begeleidings-

capaciteit onontbeerlijk. Vanuit de hogeschool 

Avans+, Yomema en Zorggroep Drenthe zal dit 

georganiseerd worden. Yomema begeleidt de 

studenten daarnaast om integratie binnen de 

samenleving te optima liseren. De studenten 

huren woonruimte in De Vlonder (een bijgebouw 

van De Vijverhof) en in Messchenstaete.

Nederlandse taal- en cultuurcursus en opleiding
De studenten krijgen voordat zij naar Nederland 

komen een Nederlandse taal- en cultuurcursus; het 

PreBachelor programma. Vervolgens stromen de 

studenten in bij de hogeschool Avans+ en lopen zij 

als onderdeel van de opleiding de verplichte stage 

bij Zorggroep Drenthe. Daarnaast zitten zij natuurlijk 

in de schoolbanken om het theoriegedeelte van de 

Bachelor of Nursing te volgen.
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Voorbereiding en eerste (digitale) kennismaking
De komst van de studenten is bij Zorggroep Drenthe 

grondig voorbereid. Een studieprojectgroep werd 

geformeerd. Hierin zitten o.a. functionarissen van 

het opleidingscentrum, HRM, secretariaat en er is een 

projectondersteuner aangesteld.

De studenten zijn geïnformeerd over Zorggroep Drenthe, 

hun nieuwe woonplaats Assen en over Drenthe en 

Nederland. De collega’s met wie zij hun eerste contact 

hebben zich inmiddels digitaal voorgesteld en via een 

online bijeenkomst werd al kennis gemaakt met een 

afvaardiging van de studieprojectgroep. 

Molukse gemeenschap Assen
Een afvaardiging van de Molukse gemeenschap in 

Assen kwam bij Zorggroep Drenthe langs om zich te 

laten informeren over het studieproject. Zij zullen 

gedurende het studieproject betrokken blijven.

Planning aangepast
In de originele planning zouden de studenten eind 

september aankomen in Nederland. Het corona virus 

zorgde ervoor dat deze planning moest worden 
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aangepast. Op het moment van schrijven mogen de 

studenten hun land, in verband met de coronamaat-

regelen, nog niet verlaten. Wij blijven met elkaar in 

contact en volgen de ontwikkelingen op de voet.

Bericht uit Indonesië 
Ondanks het feit dat de studenten uit Indonesië 

vanwege het coronabeleid hun land nog niet kunnen 

verlaten, hebben enkele formele activiteiten daar wel 

doorgang kunnen vinden. Zo heeft de Indonesische 

minister van Volksgezondheid een zeer positieve 

toespraak gehouden over de samenwerking in dit 

mooie studieproject. 

Op 15 september jl. hielden de minister van Volks-

gezondheid, de secretaris-generaal van het Indonesische 

ministerie van Volksgezondheid en een delegatie van 

Yomema een bijeenkomst in Jakarta. Met het houden 

van deze bijeenkomst ging de, in 2018 door de 

ministers van Volksgezondheid van Indonesië en van 

Nederland, ondertekende gezondheidssamenwerking 

van start. De studenten die naar Zorggroep Drenthe 

komen waren hierbij aanwezig. 

Wij verheugen ons op de samenwerking in het wer-

ken en leren en wensen de studenten veel succes en 

plezier. Samen voor een moooie dag! *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 Willem-

Alexander en Koningin Máxima waren bij deze handelsmissie aanwezig.

Wij geloven dat investeren in de studie van buitenlandse 
studenten met ervaring in de zorg bijdraagt aan de 
continuïteit van zorg.
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Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren  T (050) 409 32 00  www.galeriemozaiek.nl  E info@galeriemozaiek.nl

In Galerie Mozaiek wordt regelmatig een nieuwe tentoonstelling geopend.  
Galerie Mozaiek ontvangt al sinds 2015 bekende en minder bekende kunstenaars.  

De galerie biedt ruimte voor kunstenaars om hun werk te exposeren en te verkopen.  
Bewoners, omwonenden en geïnteresseerden zijn dagelijks van 9.30 - 17.00 uur  

welkom om de expositie te bezichtigen.

Roelof Koobs

Bineke Terpstra
 

De expositie ‘Schilderen is als worstelen met verf’ van Roelof Koobs is te bewonderen  
van 11 september tot 18 oktober 2020. Vanaf 23 oktober zal een selectie van de werken  

van Bineke Terpstra te zien zijn. Zij schildert aquarellen in sepia van oud Zuidlaren.  
Kijk voor meer informatie op www.galeriemozaiek.nl. 

(Alle activiteiten van Galerie Mozaiek zijn onder voorbehoud van  
de op dat moment geldende richtlijnen rondom corona.)

KUNST EN CULTUUR BIJ ZORGGROEP DRENTHE
Omdat wij het bij Zorggroep Drenthe belangrijk vinden dat muziek,  
theater en kunst ook voor onze cliënten toegankelijk blijven hebben wij  
in onze locatie Mozaiek in Zuidlaren zowel een theater als een galerie. 

Ben jij ook nieuwsgierig  
naar de vacatures bij  
Zorggroep Drenthe?

Waar u thuis bent

Kijk dan snel op  
werkenbijzorggroepdrenthe.nl
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De medewerkers van het Zorgservicebureau zijn 

de gids binnen onze organisatie. Zij ondersteunen 

cliënten aan de hand van hun (zorg)vraag en gaan 

samen met hen op weg om de cliënt van de juiste 

zorg te voorzien.

Zij beheren de wachtlijsten, zorgen voor alle  

administratieve afhandeling en verzorgen  

rondleidingen op verzoek. 

Iedereen kan bij het Zorgservicebureau  
terecht met vragen over:
• Ons zorgaanbod en onze locaties 

• Wachtlijsten

•  De mogelijkheden voor verblijf in verpleeg-  

en verzorgingshuizen

• Kortdurend verblijf en Eerstelijns zorg

• Verpleging en/of verzorging aan huis

•  Dagbesteding, begeleiding en  

huishoudelijke zorg thuis

• Verschillende diensten en services

Meer informatie over genoemde zorgvoor-

zieningen, diensten en services vindt u op  

onze website www.zorggroepdrenthe.nl 

Het Zorgservicebureau is op werkdagen van  

08.00 - 16.30 uur zowel telefonisch als per  

e-mail bereikbaar (T. (0592) 33 12 32 of 

zorgservice bureau@zorggroepdrenthe.nl).  

De medewerkers van het Zorgservice bureau  

staan graag voor u klaar.

Graag stellen wij ons  
Zorgservicebureau aan u voor.

De voordeur naar onze zorg- en dienstverlening
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Waar u thuis bent

Volg ons ook op    
Industrieweg 15  9402 NP  Assen  T. (0592) 33 12 32   

E. info@zorggroepdrenthe.nl  www.zorggroepdrenthe.nl

Zorggroep Drenthe is een toegewijd zorgaanbieder in 
de VVT-sector in de provincie Drenthe, gespecialiseerd 
in ouderenzorg. Kijk voor meer informatie op  
www.zorggroepdrenthe.nl 
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