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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
Wijkverpleging
Specialistische verpleging 
Individuele begeleiding
Dementie in thuissituatie

Wij bieden zorg thuis in 
de gemeenten:
Aa en Hunze
Assen
Midden-Drenthe
Noordenveld
Tynaarlo

Services
Professionele Alarmopvolging 
Maaltijdservice via Van Smaak
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).

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, Nynke van den Bosch en Marieke Haaijer Hoofdredactie: Inge Degen   
Eindredactie: Lex Smetsers  Opmaak: Studio Paraat  Drukwerk: Van der Eems Heerenveen B.V.
Wilt u dit magazine niet langer ontvangen? Mail dan naar redactie@zorggroepdrenthe.nl

In oktober 2020 brachten wij de eerste editie van ‘Samen voor een 
moooie dag!’ uit. Graag presenteren wij hierbij de tweede uitgave.  
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

Een groot deel van 2020 en inmiddels 2021 werden beheerst door het corona-

virus. Ook bij drie locaties van Zorggroep Drenthe greep het virus hard om 

zich heen. Komend najaar organiseren wij een aantal herdenkingen op de 

betreffende locaties.

Inmiddels kunnen we gelukkig ook weer vooruit kijken. Het merendeel  

van onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers is inmiddels  

gevaccineerd en dat zal in Nederland steeds meer het geval zijn. Dit biedt 

veel perspectief voor het opstarten van allerlei evenementen en activiteiten. 

Ook bij Zorggroep Drenthe starten steeds meer activiteiten die voorheen 

‘zo gewoon’ waren weer op. Onze restaurants zijn (op reservering) weer 

geopend voor bezoekers van buitenaf en ook Galerie Mozaiek in Zuidlaren 

heeft de deuren weer geopend.

In de periode die achter ons ligt stonden de ontwikkelingen binnen en buiten 

Zorggroep Drenthe natuurlijk niet stil. In deze editie leest u bijvoorbeeld over 

ontwikkelingen met betrekking tot Technologie & Zorg en het behalen van 

het ISO 22000 certificaat. Daarnaast stellen wij graag enkele nieuwe  

functionarissen aan u voor.

MSc BA, MBZD
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In februari 2021 behaalden wij het ISO 22000  
certificaat. Hiermee kiezen wij voor vers, lekker én 
veilig koken. Het internationale certificaat is een 
aanvulling op de huidige hygiënecode HACCP en 
laat zien dat wij volledig ingericht zijn op voedsel-
veiligheid. Waar HACCP zich meer focust in en  
rondom de keukens, kijkt men bij de ISO 22000 
certificering vooral naar preventie en de organisatie 
van de verschillende processen rondom voedsel.

Over dit onderwerp sprak onze redactie met Niels 

Marree en Sven Volkers, twee medewerkers van ons 

Kwaliteitsbureau die uitvoerend zeer intensief hebben 

samengewerkt om het ISO 22000 certificaat, een pro-

ces van zo’n twee jaar, te behalen. Niels heeft vanuit 

zijn rol als Teamleider Voedselveiligheid de volledige 

werkwijze binnen Zorggroep Drenthe op het gebied 

van voedselveiligheid onder de loep genomen. Hij ver-

telt: ‘Ik heb de hygiënecodes van het HACCP vertaald 

voor de keukens van onze zeven locaties. Hierbij heb 

ik bij de deelgebieden (denk bijvoorbeeld aan de in-

koop, het opslaan en bereiden van voedsel, de afwas, 

etc.) alle risico’s in kaart gebracht. Dit heeft onder an-

dere geresulteerd in een handboek per keuken waarin 

onze werkwijze beschreven staat. Ook is er een groot 

handboek waar bijvoorbeeld onze missie en visie wat 

betreft voedsel(veiligheid) in staat, maar ook onze 

stakeholders en de eisen die we aan deze stakeholders 

stellen. Zo moeten onze leveranciers ook in het bezit 

zijn van een HACCP- en/of ISO-certificaat.’

ISO 22000:  
VERS, LEKKER ÉN VEILIG KOKEN



Vervolgens heeft Sven, Beleidsadviseur Kwaliteits bureau, 

samen met collega’s van het Kwaliteits bureau, interne 

audits afgenomen op deze werkwijze. Hij vertelt: 

‘Tijdens interne audits kijken we of de keukenbrigade 

werkt volgens de afgesproken richtlijnen, oftewel  

de handboeken die Niels heeft geschreven. Zo niet,  

hoe zorgen we er dan voor dat het wel zo gaat?  

Deze audits neem ik af samen met iemand van het 

Kwaliteitsbureau. Niels heeft bij het houden van  

deze audits geen rol, omdat hij anders z’n eigen  

vlees zou keuren.’

‘Vervolgens heeft een gespecialiseerd bedrijf onze 

werkwijze getoetst. Twee externe auditoren zijn een 

week bij ons over de vloer geweest en hebben op 

basis van hun bevindingen Zorggroep Drenthe de ISO 

22000 certificering toegewezen. De auditoren waren 

super streng en hebben ons echt door de mangel  

gehaald. Zij zijn getraind in het vinden van onvol-

komenheden. Hierbij gaven ze expliciet aan dat ze 

onder de indruk waren van de medewerkers in onze 

keukens. Ze zagen dat onze medewerkers erg gemo-

tiveerd zijn en dat de keukens er eigenlijk allemaal 

supergoed uitzien. Zij verdienen hierin een dikke 

pluim!’ aldus Sven.

Samen voor een moooie dag!

Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om onze 

bewoners en cliënten. Sven vertelt dat hij het mooi 

vindt dat zij eigenlijk weinig hebben gemerkt van 

de certificering. ‘Het mooie is, de bewoner of cliënt 

merkt hier helemaal niks van en dat is nou precies het 

doel. Het ISO 22000 certificaat is er juist op gericht om 

na te denken over de mogelijke risico’s in en rondom 

de keuken zodat je daar veilig en adequaat op in kunt 

springen. ‘Als je niet over risico’s nadenkt en er gebeurt 

iets, dan kun je het niet ondervangen. Zo krijgen 

onze bewoners, cliënten en gasten altijd vers eten, 

want bijvoorbeeld in geval van een defecte koelkast 

is dat risico al ondervangen in de werkwijze van ISO 

22000’, aldus Sven. Je krijgt bij ons altijd kwalitatief 

goed eten. 
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Geen tijd om stil te zitten

Het ISO 22000 certificaat is nog maar net in ons bezit 

of er wordt alweer hard gewerkt aan de volgende 

certificering, namelijk ISO 9001. Dit certificaat richt 

zich op het in kaart brengen en waar nodig verbete-

ren van de processen binnen de volledige organisatie. 

Niels vertelt waarom de keuze voor ISO-certificaten  

in dit geval zo waardevol is. ‘Het voordeel van ISO  

certificaten is dat wanneer je voor een onderdeel het 

ISO certificaat behaald hebt, je ook voor de andere 

onderdelen van ISO, dezelfde structuur kunt hanteren.’

Niels vervolgt: ‘Naast het behalen van het ISO 22000 

certificaat besteden we ook veel aandacht aan het 

bijhouden en optimaliseren van de huidige processen.  

Zo geef ik zelf ieder jaar opfriscursussen aan onze 

medewerkers. Daarnaast zijn er per jaar verschillen-

de audits, waaronder een technische. Bij deze audit 

kijken we aan de hand van een lijst met 150 vragen 

bijvoorbeeld of de muren schoon zijn, of er scheuren 

in de vloer zitten, etc. Op deze manier blijven we 

scherp en continu in ontwikkeling.’

Sven Volkers (linksvoor op de foto) 

Sven is 36 jaar, woont met zijn gezin in Zuidlaren en werkt nu zo’n twee jaar  

bij Zorggroep Drenthe als Beleidsadviseur Kwaliteitsbureau. Sven is opgeleid  

tot Verpleegkundige en begon zijn loopbaan in de gehandicaptenzorg. Na een 

tijdje maakte hij de overstap naar de wijkverpleging, waar hij zo’n 11 jaar  

heeft gewerkt. Hij verliet tijdelijk de zorg en ging aan de slag als Kwaliteits-

medewerker bij een kleine organisatie. Deze organisatie ging failliet en  

werd overgenomen door Zorggroep Drenthe, waar hij zijn rol als 

Kwaliteitsmede werker mocht vervolgen. Inmiddels is hij Beleidsadviseur bij het 

Kwaliteits bureau bij Zorggroep Drenthe. Hij vertelt: ‘In mijn werk houd ik mij 

vooral bezig met het begeleiden van eHealth projecten, het onderzoeken van  

incidenten, ben ik Functionaris Gegevensbescherming en ben ik betrokken  

bij de ISO-certificeringen.’

Niels Marree (rechtsvoor op de foto)

Niels is 64 jaar en begon in 1978 als Kok in Mozaiek. In 1980 ging hij in het  

Else van der Laan huis (nu Symphonie) aan de slag als Dieetkok. In de jaren  

daarna heeft hij diverse functies bekleed en in 1994 werd hij Teamleider. In 

2005 behaalde hij de HBO-opleiding ‘Facility Management’ en in de jaren erna 

heeft hij drie keukens (De Vijverhof, Symphonie en De Wenning) aangestuurd, 

tot 2010. De afgelopen jaren stond Niels wederom veel in de keukens als  

Teamleider voedselveiligheid.
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MOBIEL  
VERPLEEGKUNDIG  
TEAM
In 2020 zijn wij gestart met het Mobiel Verpleegkundig Team (MVT). De verpleegkundigen in dit team  

ondersteunen collega’s in de intramurale zorg en fungeren als triage verpleegkundige. Zij zijn bereikbaar 

voor vragen van collega’s of overleg. De leden van het MVT bieden daarnaast bijvoorbeeld ondersteuning  

bij het toetsen van verpleegtechnische vaardigheden of bij knelpunten in de personele planning.  

Zo ondersteunt het MVT collega’s in het bieden van de juiste zorg op het juiste moment.
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Gestart met klein team
In de opstartfase van het MVT werd door een klein 
team interne medewerkers gestart. Nieuwe collega’s 
die later het team kwamen versterken werden eerst 
ingezet in de cliëntenzorg op de locaties om zo 
bekend te worden met het reilen en zeilen binnen 
onze organisatie. Sinds het team compleet is wordt 
het MVT organisatie breed bij alle locaties ingezet.

Triageverpleegkundige en rol bij  
bijzonderheden en calamiteiten
Het MVT heeft scholing gehad en is getoetst op  
risicovolle en voorbehouden handelingen. De triage 
scholing werd in december 2020 gestart en is  
afgerond in april 2021. Sinds mei 2021 is de rol  
van het MVT bij triage geïmplementeerd. De ver-
pleegkundigen van het MVT fungeren als triage  
verpleegkundige; de verlengde arm of het  
voorportaal naar de dienstdoende arts. Hierdoor 
kunnen wij nog adequater reageren op de vraag 
zonder onnodige schakels.

Daarnaast is het MVT beschikbaar om risicovolle  
en voorbehouden handelingen op locatie te 
komen uitvoeren en heeft een rol bij specifieke 
bijzonderheden en calamiteiten. Het MVT heeft 
onder andere een eigen auto, een mobile device 
en een speciale MVT-tas tot haar beschikking, dit 
helpt hen om hun rol nog adequater te vervullen.  
Ook kunnen zij 24 uur per dag, 7 dagen in de 
week terugvallen op de calamiteitendienst van 
Zorggroep Drenthe.

Teststraat en vaccineren
In september liepen de wachttijden voor het  
afnemen van een coronatest en het verwerken  
van de testuitslagen bij de GGD hoog op. Door 
deze vertraging waren (zorg)medewerkers relatief 
lang niet inzetbaar. Toen wij om deze reden in  
september 2020 onze eigen coronateststraat 
inrichtten stond het MVT klaar om de testen af 
te nemen wanneer dat noodzakelijk was. Ook bij 
de vaccinatie van onze cliënten had het MVT een 
belangrijke rol in de uitvoering. 
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In 2019 en 2020 hebben wij belangrijke stappen 
gezet in de doorontwikkeling van onze zorg-  
en dienstverlening. Wij willen namelijk van  
toegevoegde waarde zijn en blijven voor onze 
bewoners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers. 
Waar in de voorgaande beleids- en bestuurlijke 
periode de focus werd gelegd op de aspecten 
Wonen en Welzijn stond het jaar 2019 in het teken 
van de verdere doorontwikkeling van het aspect 
Zorg. Zo kunnen we nog beter inspelen op de 
veranderende, complexer wordende zorgvraag en 
de landelijke zorgontwikkelingen.

Daarnaast stonden 2019 en 2020 in het teken van  
de start van verdere professionalisering van de  
organisatie. Dit krijgt vanuit het Meerjarenbeleids-
plan 2020-2023, dat wij onlangs publiceerden, 
verdere vorm en inhoud, waarbij versterking van 
strategische slagkracht en sterke operationele 
aansturing nodig is.

Recent is een belangrijke stap gezet in de  
verdere professionalisering van de organisatie  
met de benoeming van Teamcoördinatoren en 
Programma managers als operationeel leiding-
gevenden. Daarnaast is de managementstructuur 
begin 2021 aangepast waarmee een kleiner  
managementteam is ontstaan. Zo kan er op  
strategisch niveau nog slagvaardiger worden  
gefunctioneerd. Daarnaast kan de gewenste  

doorontwikkeling van de samenwerking tussen 
zorg en behandeling en het ineenvlechten van 
zorg en behandeling beter worden gerealiseerd. 
Wij hebben daarom onder andere een Directeur 
Bedrijfsvoering en een Directeur Zorg & Behan-
deling aangesteld. Graag stellen wij deze nieuwe 
functionarissen hierbij kort aan u voor.

Sinds 1 april jl. is Harold Wilpstra benoemd als  
Directeur Bedrijfsvoering. In deze functie is hij 
verantwoordelijk voor de aansturing van de  
ondersteunende diensten: afdeling Financiën, 
afdeling Informatiemanagement & ICT, het  
Personeelsplanbureau, het Zorgservicebureau, 
afdeling Bouw, Onderhoud & Techniek. Na de zo-
merperiode komt daar ook het Service bedrijf bij. 
Vanuit ‘Samen voor een moooie dag!’ levert  

NIEUWE  
FUNCTIONARISSEN  
BIJ ZORGGROEP  
DRENTHE

en versterkt Harold de integrale zorg- en  
dienstverlening rondom bewoners en cliënten. 

Sinds 1 juni jl. is Marcel van der Meulen benoemd 
als Directeur Zorg & Behandeling. In deze functie  
is hij verantwoordelijk voor de aansturing in de 
woon(zorg)locaties. Hij is erop gericht om ge-
zamenlijk te werken aan het bieden van een 
waardevol leven voor bewoners en cliënten met 
respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg-  
en dienstverlening. Dat bewoners en cliënten  
kansen zien en ruimte ervaren voor hun wel-
bevinden. De Directeur Zorg & Behandeling geeft 
leiding aan operationeel leidinggevenden binnen 
zorg, welzijn en behandeling. 

Bent u  
nieuwsgierig 
naar ons  
Meerjaren
beleidsplan? 
Scan dan de 
QRcode.



Wijkverpleging 
kiest voor nCare  
applicatie

ontvangt, ook een aantal dagen per week naar de 
dagbesteding gaat en daar ook medicatie moet 
hebben, dan kunnen beide zorgorganisaties de 
medicatie aftekenen in de nCare applicatie.

Implementatie
Sinds 30 maart jl. zijn wij binnen de wijkverpleging 
gestart met het digitaal aftekenen van medicatie 
via nCare. Medewerkers nemen tijdens hun route 
een iPad mee waar de applicatie van nCare op 
staat. Als ze ingelogd zijn kunnen ze de medicatie 
van de cliënt digitaal aftekenen en (na)bestellen. 
In het geval er een dubbele controle moet worden 
uitgevoerd op de toe te dienen medicatie, kan die 
op afstand door een collega worden uitgevoerd.

Hoekbree 1, 9403 GR Assen.  T. (0592) 79 40 25    
E. grandcafe@messchenstaete.nl   www.messchenstaete.nl/demesschen

WIJ ZIJN  
WEER GEOPEND!

RESERVEREN IS NOODZAKELIJK

Het zorglandschap, en zo ook Zorggroep Drenthe, 
is in (digitale) beweging. Sinds kort werkt onze 
wijkverpleging met de applicatie nCare. Dit is hét 
digitale toedienregistratiesysteem voor optimale 
medicatieveiligheid. Geen papieren rompslomp 
meer maar een overzichtelijk en waterdicht 
systeem. ‘Dit past heel mooi bij onze gedachte 
‘Samen voor een moooie dag!’, vertelt Mireille 
Huberts, Wijkverpleegkundige in opleiding.  
‘De applicatie biedt veel voordelen voor onze  
cliënten, maar ook voor ons als medewerkers’, 
vervolgt ze. nCare legt vast wie, wanneer, welke 
medicatie aan welke cliënt toedient en maakt het 
werk van de zorgverleners eenvoudiger en contro-
leerbaar. De app verhoogt daarmee de veiligheid 
én kwaliteit van de zorg. Zo is er bijvoorbeeld een 
dubbele controle bij risicovolle medicatie, ook 
wanneer er geen collega in de buurt is.

Digitale ontwikkeling
De digitale ontwikkeling binnen de zorg is er een 
waar waar wij graag in meebewegen. Door het 
gebruik van nCare wordt niet alleen de veiligheid 
verhoogd, ook de werkwijze wordt sneller en  
efficiënter. Het bestellen van medicatie gaat  
digitaal en levert tijdwinst op ten opzichte van  
het telefonisch of per e-mail doorgeven aan  
de apotheken. 

Daarnaast heeft de applicatie nog meer voor delen. 
Zo geeft het een melding wanneer de mede-
werker nog niet klaar is met het aftekenen van 
de medicatie ronde en is het mogelijk om vanuit 
verschillende zorgverleners samen te werken voor 
dezelfde cliënt. Stel dat iemand die wijkverpleging 
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Bekijk de film Verwonderteams
artikel, okt 202010       

KORT  
NIEUWS

ZORGGROEP DRENTHE SLUIT ZICH 
AAN BIJ NIEUWE TECHNOLOGIE  
EN ZORG ACADEMIE
In februari van dit jaar is in Drenthe de Technologie  
en Zorgacademie (TZA) van start gegaan. De TZA 
Drenthe is een samenwerkingsverband tussen 
scholen voor mbo en hbo, instellingen voor zorg, 
welzijn en wonen en gemeenten in Drenthe.

Wij hebben ons aangesloten bij dit samenwer-
kingsverband en zien deze samenwerking als een 
logisch vervolg op de ‘verwonderteams’, een  
initiatief dat in maart 2020 is gestart, in samen-
werking met het Drenthe College. TZA Drenthe 
ging in mei van dit jaar officieel van start. Wij zijn 
trots dat wij samen met onze samenwerkings-
partners hieraan kunnen bijdragen. 

Benieuwd naar de samen - 
werkings partners en meer  
informatie? Bekijk dan  
de film die speciaal ter 
ere van de start van TZA  
Drenthe werd gemaakt.

Dit jaar zijn wij gestart met  
een bijzonder initiatief: Radio 
Remember, dé belevingsradio  
voor ouderen met dementie.  
Bewoners en cliënten genieten  
op deze manier van muziek uit  
de jaren ‘50, ‘60, en ‘70. 

De programmering van Radio 
Remember is gekoppeld aan het 
dagritme. In de vroege ochtend 
is de muziek kalm van aard (easy 
listening, klassieke piano muziek) 
terwijl de muziek rond koffietijd 
wat pittiger kan zijn. Op de zon-
dagochtend kan er naar psalmen 
& gezangen en kerkelijke muziek 
geluisterd worden.

Twee keer per dag wordt het 
programma ‘Muziek Vitaminen’ 
uitgezonden. Dit inter actieve  
programma is geschikt om samen 
met een familielid, bewoner of  
cliënt te beluisteren. Elk liedje 
wordt voorafgegaan door een 
warme stem die de luisteraars 
vraagt naar een specifieke  
gebeurtenis of een herinnering 
aan vroeger. Elk liedje dat in  
‘Muziek Vitaminen’ voorbij  
komt spoort aan tot interactie  
en dialoog.

Het doel van TZA Drenthe is om ervoor te zorgen 
dat technologie in de zorg zó gebruikt wordt dat 
de werkdruk van medewerkers in de zorg vermin-
dert, dat mensen met een zorgvraag zo zelfstandig 
en prettig mogelijk kunnen leven en dat meer zorg 
met minder medewerkers kan worden geleverd. 
Onderzoeksvragen als ‘welke middelen kunnen 
verpleegkundigen en artsen gebruiken om een 
diagnose op afstand te stellen’ of ‘wat verandert 
in het gedrag van een bewoner of cliënt wanneer 
hij of zij een Paro (een robotzeehond) in handen 
krijgt’ kunnen binnen de TZA onderzocht worden.

Meer weten over de nieuwe Technologie en  
Zorg Academie? Bekijk het volledige artikel  
op onze website: www.zorggroepdrenthe.nl/
nieuws/centraal-bureau/ 
technologie-en-zorg- 
academie-drenthe-gestart.  
Wilt u het artikel over de  
Verwonderteams uit de  
vorige editie nog eens  
teruglezen? Scan de  
QR-code.

Radio Remember, een muzikale  
start van het nieuwe jaar! 



11       

WIJ KIEZEN VOOR  
ZORGHULPMIDDELEN  
VAN MENEER KOOI!
Sinds april van dit jaar is Meneer Kooi onze totaal-
leverancier voor alle til- en hulpmiddelen. Tot voor 
kort werkten wij met diverse leveranciers waar 
Meneer Kooi al een van was. Door de keuze voor 
één leverancier kunnen wij nóg beter inspelen op 
de zorgvraag van onze bewoners en cliënten en  
gezamenlijk een bijdrage leveren aan ‘Samen voor 
een moooie dag!’

Na een uitgebreide selectieronde kwam Meneer Kooi 

als een van de meest geschikte partijen naar voren. 

Uit de vervolgopdracht kwamen zij zeer overtuigend 

als de meest geschikte leverancier uit de bus.

De keuze voor Meneer Kooi is volgens Otto Hoekstra 

(manager Service bedrijf) en Harm Nuwolt (mede-

werker afdeling Inkoop) een logische: ‘Het bedrijf 

heeft een familiair karakter en de gedrevenheid om 

zaken direct en adequaat op te lossen. Door de korte 

lijntjes worden onze vragen snel beantwoord. Ook 

heeft meneer Kooi ons niet in de steek gelaten in de 

periode waarin het coronavirus een grote rol speelde, 

waarbij het aankwam op bestellen en snel uitleveren. 

Daarnaast waren de ervaringen met Meneer Kooi bij 

andere zorgorganisaties zeer positief. We zien de toe-

komst en de samenwerking rooskleurig tegemoet.’ 

Zorggroep Drenthe  
zet oppashelden in  
het zonnetje
Veel van onze medewerkers hebben er wel een, 
een oppasheld. Iemand die voor zijn of haar  
kinderen en/of huisdieren zorgt, zodat onze  
medewerkers er kunnen zijn voor onze bewoners 
en cliënten. Ontzettend belangrijk en daarom  
verdienen zij het om in het zonnetje gezet te 
worden. Om deze reden hebben wij onze mede-
werkers onlangs gevraagd om hun oppasheld te 
nomineren. Van de leukste inzendingen hebben de 
oppashelden recent een bosje bloemen ontvangen.

Radio Remember, een muzikale  
start van het nieuwe jaar! 
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MEDISCH MAATSCHAPPELIJK 
WERK, HUBIE BARY LEGT UIT

Sinds twee jaar ben ik als Medisch Maatschappelijk 
Werker binnen Zorggroep Drenthe verantwoorde-
lijk voor de locaties waar cliënten met een Wlz- 
indicatie wonen.

Wat houdt Medisch Maatschappelijk Werk in?
Op zich is het begrijpelijk dat het beeld niet altijd 
duidelijk is. Een dokter maakt mensen beter en 
een verzorgende ondersteunt bij dagelijkse,  
verzorgende handelingen, maar van het werk 
van een Medisch Maatschappelijk Werker hebben 
mensen vaak een minder concreet beeld. Zeker als 
je je bedenkt dat de inzet van het Medisch Maat-
schappelijk Werk veranderd is binnen Zorggroep 
Drenthe. Medisch Maatschappelijk Werk was voor 
mijn komst in 2019 vooral gericht op de instroom 
van nieuwe cliënten. Ik ben daarentegen gevraagd 
om me bezig te houden met directe cliëntenzorg.  
Kort gezegd, een verandering van een ‘zakelijke’ 
insteek naar een meer ‘psychosociale, emotionele’ 
benadering. Niet voor niets is het Medisch  
Maatschappelijk Werk daarmee onderdeel van 
de psychosociale vakgroep en de Behandeldienst: 
bijdragen aan het welbevinden van onze cliënten,  
ondersteuning bieden aan naasten (familie en 
mantelzorg) en – zeker niet in de laatste plaats – 
samen optrekken met andere disciplines om zo  
een totaalpakket aan goede zorg te bieden.  
Oftewel: ‘Samen voor een moooie dag!’ 

Niemand staat er alleen voor
Opname en verblijf in een verpleeghuis betekent 
nogal wat in een mensenleven. Het kan het leven 
van cliënten en hun naasten behoorlijk op de kop 
zetten. Zo moeten cliënten op een somatische af-

Medisch Maatschappelijk Werk is vaak 
een onduidelijk begrip. Hubie Bary, 
sinds 2019 actief voor Zorggroep  
Drenthe, legt graag uit wat het  
werk inhoudt.
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deling hun weg zien te vinden met het toenemend 
afhankelijk worden en het verlies van gezondheid.  
Gevoelens van eenzaamheid en somberheid kun-
nen zich aandienen. Familie en/of mantelzorgers 
van psychogeriatrische cliënten zien hun naaste 
vaak ingrijpend veranderen ten gevolge van het 
dementieproces. Dit vraagt voortdurend om aan-
passingen, er moet vaak een andere rol worden 
vervuld en dat terwijl je misschien last hebt van 
schuldgevoel en rouwt om de mens die je mist.

  
Als Medisch Maatschappelijk Werker ga ik  
hierover in gesprek met cliënten, familie en/of 
mantelzorger. Ik bied begeleiding bij de  
problemen die samenhangen met de ziekte en  
de opname of het verblijf in het verpleeghuis.  
Ik denk hierbij in oplossingen en probeer zo  
mogelijk de regie en zelfredzaamheid van de 
betrokkenen te vergroten. Door op deze manier 
stress te verminderen, kan het psychosociale wel-
bevinden toenemen. Niemand staat er alleen voor!

Waardevolle ondersteuning medewerkers
Naast mijn rol als Medisch Maatschappelijk  
Werker bood ik in de periode dat corona een 
hoofdrol speelde ook ondersteuning en een  
luisterend oor voor medewerkers. Net als in de 
samenleving als geheel, heeft ook de coronacrisis 
diep ingegrepen in het reilen en zeilen van  

‘Samen voor een moooie dag!’ Een functie die mij past  
als ‘een jas’ zo weet ik inmiddels uit mijn jarenlange en 
diverse ervaringen in – uitsluitend – de gezondheidszorg!

Geef je zorgorganisatie ook een 

review en help anderen kiezen. 

Zorggroep Drenthe als organisatie en de fysieke en 
mentale belasting van haar medewerkers. Samen 
met mijn collega Gerrit Timmermans (geestelijk 
verzorger) ben ik gevraagd om ondersteuning 
en een luisterend oor te bieden aan collega’s die 
daar behoefte aan hadden. Gerrit en ik hebben 
indringende maar ook vaak mooie individuele 
gesprekken gevoerd. Ik vind het erg waardevol dat 
ik dit voor collega’s heb kunnen doen. Voor mede-
werkers was ik te bereiken via de speciaal voor de 
coronacrisis opgezette telefonische hulplijn.

Wat doe je nog meer bij Zorggroep Drenthe?
Naast mijn inzet als Medisch Maatschappelijk 
Werker ben ik ook zo’n zes uur per week actief 
als ‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 
ouderen mishandeling.’ Zorggroep Drenthe heeft 
de geestelijke en lichamelijke veiligheid van haar 
cliënten hoog in het vaandel en heeft mij om die 
reden gevraagd om deze specialistische taak op 
mij te nemen. Steeds vaker hoor je verhalen over 
geweld tegen ouderen in onze maatschappij en 
wat er ‘buiten’ gebeurt kan helaas ook ‘binnen’ 
gebeuren. Om deze reden hebben we een be-
leidsplan ontwikkeld dat de komende tijd verder 
handen en voeten krijgt. Er worden zowel intra- 
en extramuraal aandachtsvelders benoemd en er 
volgt scholing. Bij vragen, zorgen of signalen ben 
ik het aanspreekpunt en overleggen we samen de 
te nemen stappen.



UNO-UMCG
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Wij werken voortdurend aan de verbetering van de 
kwaliteit van onze zorg. Daarom zijn wij trots te 
kunnen melden dat Zorggroep Drenthe per  
1 augustus a.s. deel zal nemen aan het Universitair 
Netwerk Ouderenzorg van het Universitair Medisch 
Centrum Groningen, afgekort UNO-UMCG. Met het 
aansluiten bij het UNO-UMCG willen wij onze  
kwaliteit van zorg nog verder verbeteren. Deelname 
aan het netwerk biedt ons toegang tot wetenschap-
pelijke inzichtendie wij kunnen toepassen in de praktijk.

De zorg voor ouderen in het verpleeghuis stelt 
zorgorganisaties voor forse uitdagingen. Er blijft 
behoefte aan nieuwe (wetenschappelijke) kennis 
om de ouderenzorg te optimaliseren. Mede om  
die reden is in 2014 het UNO-UMCG opgericht.  
De afgelopen jaren is het UNO-UMCG uitgegroeid 
tot een volwassen netwerk dat zich richt op het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg aan kwets-
bare ouderen door kennis delen, onderzoek en 
onderwijs. Kennisdeling, (onder andere in de  
vorm van scholingen en workshops) is van cruciaal 
belang om de verbinding tussen zorgpraktijk,  
wetenschap en onderwijs te versterken. Het net-
werk bestaat inmiddels uit 21 zorgorganisaties in  
Noord- en Oost-Nederland.

Kennisthema’s
Het UNO-UMCG heeft themagroepen  
samengesteld rondom vijf kennisthema’s in  
de ouderenzorg.
• Probleemgedrag
• Medicatieveiligheid
• Zorgethiek
• Pijn, Functioneren en Welbevinden
• Samenwerken in de 1e lijn

Wij sluiten ons aan bij het kennis thema Pijn,  
Functioneren & Welbevinden. Een afvaardiging 
van medewerkers van Zorggroep Drenthe zal in 
deze themagroep stappen. Daarnaast zal nadere 
afstemming gezocht worden om op specifieke  
onderwerpen de samenwerking te optimaliseren.

Missie
Kennis als bron om te bouwen aan de kwaliteit van zorg voor  
mensen (vaak met dementie) in het verpleeghuis en thuis. 
Het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG is een samenwerkings-
verband tussen het UMCG en innovatieve ouderenzorgorganisaties 
in Noord- en Oost-Nederland. Zij doen wetenschappelijk onderzoek, 
delen kennis en bieden ondersteuning bij het toepassen van kennis 
om praktische verbeteringen in de praktijk door te voeren. Zij willen 
in deze kerntaken succesvol zijn en innoveren.

Visie
De cliënt staat centraal. 
Goede zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt, de naaste/mantel-
zorger en zorgverlener. UNO-UMCG luistert daarom goed naar wat 
zij te vertellen hebben en leren daarvan. Van de uitkomsten van  
hun werk profiteren de cliënten (en naasten) in de ouderenzorg.

DE MISSIE EN VISIE VAN UNO-UMCG
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WILFRIEDE OVER: 
SEKSUALITEIT  
EN INTIMITEIT IN  
HET VERPLEEGHUIS

Tijdens mijn werkzaamheden heb ik de afgelopen 
jaren de opleidingen MBO-V en recent HBO-V 
afgerond. Sinds 2015 werk ik als Praktijkverpleeg-
kundige binnen de Behandeldienst van Zorggroep 
Drenthe. Ik werk op alle locaties met verpleeg-
huiszorg. Sinds twee jaar werk ik daar fulltime  
en ben ik gestopt met mijn werk bij de huisarts‘,  
aldus Wilfriede.

Voor je opleiding HBO-V heb je een verslag 
geschreven over seksualiteit en intimiteit in het 
verpleeghuis. Kun je hier iets over vertellen?
‘Een van de onderdelen van een tentamen was het 
‘Moreel beraad’. Het met elkaar nadenken over: 
wat is goed om te doen in een bepaalde situatie? 

Mijn moreel beraad ging over seksualiteit en  
intimiteit in het verpleeghuis, een onderwerp  
dat vaak pas besproken wordt wanneer er  
‘problemen’ zijn. 

De morele vraagstelling was als volgt:
Moet je, als Verpleegkundige, ingrijpen wanneer 
twee dementerende bewoners seks met elkaar 
hebben? Het juiste antwoord op deze vraag be-
staat niet. Het heeft namelijk met veel factoren te 
maken. Ieder mens heeft zijn seksuele behoeften 
en dat stopt niet bij dementie, hoewel de behoefte 
bij de een minder kan worden en bij de ander juist 
meer. Is het de behoefte aan lichamelijke warmte, 
die gemist wordt? Is er sprake van wederzijdse  
gelijkwaardigheid? Zijn dementerende ouderen 
nog wilsbekwaam op dit gebied? Wanneer wel  
en wanneer niet? Wie bepaalt dat? Hoe zou het 
zijn, wanneer het in dit geval jouw vader of moe-
der zou zijn? Allemaal vragen (en antwoorden)  
die meespelen.

Als kind wil je meestal niet betrokken worden bij 
de seksualiteit van je vader of moeder. Toch kan 
dit in sommige situaties wel nodig zijn omdat je de 
wettelijk vertegenwoordiger bent en er soms, ter 
bescherming, afspraken gemaakt moeten worden. 
Hierbij kan een gevoel van schaamte aanwezig 
zijn. Ook voor de zorgmedewerker is het geen  
gemakkelijk onderwerp. Het hangt sterk samen 
met je eigen normen en waarden, je persoonlijke  
opvoeding en je eigen grenzen, bijvoorbeeld 
vanuit het geloof. Waar de een hier totaal geen 
moeite mee heeft, kan dit voor de ander een 
zeer kwetsbaar onderwerp zijn. Inmiddels zijn er 
meerdere projecten die handvatten geven om het 
gesprek hierover te voeren. Aandacht voor intimi-
teit en seksualiteit in de zorg kan helpen bij het 
bevorderen van kwaliteit van leven en welzijn van 
de bewoner of cliënt‘, sluit Wilfriede af.

Kun je iets vertellen over je carrière?
‘Op mijn 17e ben ik begonnen in de zorg’, trapt 
Wilfriede af. ‘Ik volgde in Steenwijk de opleiding 
tot Bejaardenverzorgende en heb daar later ook 
de cursus Afdelingshoofd gevolgd en daar als 
zodanig gewerkt. Mijn motto is: ‘een leven lang 
leren’. Ik vind dat dit motto bij elke Verpleeg-
kundige zou moeten horen en dus ben ik verder 
gaan leren. Ik heb in de jaren erna de cursus  
Medisch registratie-assistente en de opleidingen  
Verzorgende IG en Doktersassistente afgerond.

In 2005 ben ik voor Zorggroep Drenthe gaan  
werken, dit in combinatie met mijn werk als 
Doktersassistentie bij een huisartsenpraktijk. 

Wilfriede van der Does heeft een passie voor zorg en werkt sinds 2005 bij 
Zorggroep Drenthe. Sinds 2015 is ze werkzaam binnen de Behandeldienst 
als Praktijkverpleegkundige. Haar uitgebreide carrière is het gevolg van 
haar motto: ‘een leven lang leren’. De redactie sprak Wilfriede over het 
onderwerp seksualiteit onder ouderen.



KANSEN IN DE ZORG  
DOOR CORONABAAN  
MET OPLEIDING
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en weer bekwaam worden in het werk. Wil iemand 
een zorgopleiding volgen dan kan hij/zij via een 
verkort BBL-traject opgeleid worden tot niveau  
2 of 3. De belangstellende behaalt dan de  
module individuele basiszorg met een erkend 
MBO-deelcertificaat. 

Gedurende deze periode volgen zij ook een online 
basisopleiding via de Nationale Zorgklas. Hier leren 
ze de fijne kneepjes van het vak zodat zij inzetbaar 
zijn in de (ouderen)zorg voor het verlenen van 
individuele zorg. Indien het traject voor beide  
partijen bevalt, gaat de enthousiasteling een  
vervolgtraject in. ‘Samen voor een moooie dag!’

Coronabaan met opleiding
In maart 2021 stond de vacature ‘enthousiaste-
lingen voor de zorg’ open. Een vacature om collega’s 
te werven voor de coronabaan met opleiding.  
In de tweede en derde week van maart hebben er 
diverse online speeddates en sollicitatiegesprekken 
plaatsgevonden. Inmiddels zijn er 17 enthousiaste-
lingen aangenomen. Zij maken een half jaar kennis 
met de zorg en worden binnen onze organisatie 
wegwijs gemaakt. 

Wat zijn coronabanen?
Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar  
geen of beperkte zorgscholing voor nodig is.  

Coronabanen kunnen belangrijke verlichting  
bieden van de werkdruk in de zorg. Zorgorga-
nisaties krijgen subsidie voor de inzet én om 
belangstellenden te begeleiden die salaris  
ontvangen. De belangstellenden kunnen  
terugvallen op een goed inwerktraject. 

Twee type coronabanen
Er zijn twee type coronabanen. Naast de  
gewone coronabaan, is er ook de coronabaan met 
opleiding. De baan met opleiding is interessant als 
iemand voor langere tijd wil gaan werken.  
Als iemand al een zorgachtergrond heeft, kan  
hij/zij vanuit de coronabaan de zorg ondersteunen 
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KORT  
NIEUWS

UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SUIZ EN  
MOZAIEK MET TURN DEMO AFGESLOTEN

Einde in zicht  
van verbouwing 
Symphonie Eelde

De afgelopen maanden trainden de turn(st)-
ers van Suiz meerdere keren per week in 
de buitenlucht, op een steenworp afstand 
van onze locatie in Zuidlaren. Bewoners 
en cliënten van Mozaiek keken regelmatig 
van een afstand mee en dat gaf de turn(st)
ers van Suiz net wat meer uitdaging bij de 
buitentraining. De samenwerking was voor 
beide partijen een schot in de roos!

Sinds kort heeft Suiz weer de mogelijkheid 
om binnen te trainen en is de samenwerking 
met Mozaiek tot een einde gekomen.  
Om bewoners, cliënten en medewerkers 
van Mozaiek te bedanken gaven de turn(st)
ers van Suiz daarom een turndemonstratie. 
Er werd zichtbaar genoten van de specta-
culaire show, waarbij ook RTV Drenthe en 
diverse lokale kranten aanwezig waren.

Bij onze locatie in Eelde, Symphonie, wordt hard  

gewerkt aan de afronding van een grondige  

verbouwing. Al voordat wij genoodzaakt waren 

de deuren van onze locaties te sluiten vanwege de 

maatregelen rondom corona, was deze verbouwing 

gestart. Tijdens de eerste lockdown kwamen ook 

de werkzaamheden van de verbouwing vrijwel stil 

te liggen. Zodra de maatregelen dat weer toelieten 

werden de werkzaamheden hervat en inmiddels is 

het eind van de werkzaamheden in zicht. Er is onder 

andere een compleet nieuw restauratieve voorziening 

gerealiseerd maar ook de tuin is grondig aangepakt. 

Eind september a.s. zal Symphonie in Eelde feestelijk 

worden heropend. 

In december jl. moesten alle sporthallen hun deuren sluiten en moest Gymnastiek vereniging Suiz uit Zuidlaren op zoek  
naar een geschikte buitenlocatie om te turnen. Suiz en Zorggroep Drenthe sloegen de handen ineen: een mooie plek in de 
sport- en beweegtuin van Mozaiek én wat stroom waren genoeg voor de turn(st)ers van Suiz.



Ludinge 13, 9471 JD Zuidlaren  T (050) 409 32 00  www.galeriemozaiek.nl  E info@galeriemozaiek.nl

Informatie coronavirus
Vanzelfsprekend hanteren wij de richtlijnen omtrent het coronavirus. Houd 1,5 meter afstand van 
anderen, volg de richtlijnen die bij de ingang zijn aangegeven en stel uw bezoek uit wanneer u 
koorts heeft of klachten passend bij het coronavirus. Een volledig overzicht van de richtlijnen voor 
het bezoeken van onze locatie vindt u op www.zorggroepdrenthe.nl.

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

Deze zomer exposeert Auke Terpstra bij Galerie 
Mozaiek in Zuidlaren. Door te verzamelen,  
vormen te vinden, met verschillende materialen 
te experimenteren en een grote dosis fantasie 
ontstaan er kunstwerken die van tevoren niet 
bedacht zijn. Toeval speelt daarbij een grote rol. 
Door bijvoorbeeld materialen, gevonden in  
en om het huis, toe te voegen aan papier-maché 
ontstaat een basisvorm. Door het gebruik van 
verschillende soorten papier en zelfs stof in de 
papier-maché ontstaan er structuren die de  
fantasie prikkelen. Zijn schilderijen, tekeningen 
en objecten ontstaan tijdens het werken eraan,  
puur vanuit de ‘mind’. 

Al op jonge leeftijd begon Auke Terpstra met  
het bewerken en beschilderen van verschillende 
materialen. Toen hij in 1996 op een zandstrandje 
zat zag hij een vader die met zand en water aan 
het spelen was met zijn zoontje. Door het zand 
door zijn handen te laten gaan kwam het op een 
bult, het water verdampte en er ontstond een 
bouwwerk. Hij is dat met zijn twee zoontjes ook  
gaan doen. Daar is het eigenlijk begonnen...  
van niets naar iets.

De expositie van Auke Terpstra hangt tot en met 
22 augustus in Galerie Mozaiek. Vanaf september 
wordt er een expositie van Jacintha Reijnders  
tentoongesteld.
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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.

Het Zorgservicebureau is op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur  

zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar (T. (0592) 30 57 65 of  

zorgservice bureau@zorggroepdrenthe.nl). De medewerkers van  

het Zorgservice bureau staan graag voor u klaar.

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

• 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

De voordeur naar onze  
zorg- en dienstverlening

Gegevens wijkkantoren  
en wijkverpleegkundigen 

Onze wijkverpleegkundigen nemen elkaar waar. Bij afwezigheid van een van 
de wijkverpleegkundigen wordt uw telefoontje automatisch doorgeschakeld  
naar de dienstdoende wijkverpleegkundige in uw regio.

Eelde
Bezoekadres:
Hooiweg 18, 9761GR Eelde (in Symphonie)

Telefonische bereikbaarheid  
wijkverpleegkundigen:
T. (06) 83 24 17 17 of T. (06) 83 14 38 49

Zuidlaren
Bezoekadres:
Ludinge 13, 7491JD Zuidlaren (in Mozaiek)

Telefonische bereikbaarheid  
wijkverpleegkundigen:
T. (06) 83 24 95 36

Assen, Rolde en Loon
Bezoekadres:
Industrieweg 15, 9402 NP Assen

Telefonische bereikbaarheid  
wijkverpleegkundigen:

Roden
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 24, 9301 AB Roden

Telefonische bereikbaarheid  
wijkverpleegkundigen:
T. (06) 83 23 91 58 of T. (06) 27 12 37 97

Beilen
Bezoekadres:
Raadhuisstraat 3-1 9411 NA Beilen (Markehuus)

Telefonische bereikbaarheid  
wijkverpleegkundigen:
T. (06) 10 93 92 04 of T. (06) 27 12 29 59

T. (06) 83 21 29 08 (Vredeveld, Baggelhuizen en Noorderpark)
T. (06) 51 85 78 33 (Centrum)
T. (06) 51 24 69 36 (Marsdijk, Pittelo, Noorderpark)
T. (06) 27 12 33 22 (Peelo, Kloosterveen, Rolde en Loon)
T. (06) 17 29 43 97 (Casemanager Dementie)



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 


