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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.
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BINNEN!
BIJ ZORGGROEP DRENTHE
www.messchenstaete.nl/
grand-cafe-de-messchen

www.theatermozaiekzuidlaren.nl

Binnen! bij Zorggroep Drenthe wordt uitgebracht om u te
informeren over wat er leeft bij en binnen de locaties en
thuiszorg van Zorggroep Drenthe. Zo komt u meer te weten
over onze organisatie.
In deze editie van ons magazine Binnen! laten we u graag
meelezen met de ervaringen van een aantal medewerkers die
vertellen over de invloed van corona op hun dagelijkse
werkzaamheden. Daarnaast kunt u lezen over een mooie
manier van samenwerken, de bijzondere hobby van een van
onze medewerkers en vindt u natuurlijk weer een heerlijk recept.
Wij wensen u veel leesplezier!

www.galeriemozaiek.nl
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Colofon
Binnen! is een uitgave van Zorggroep Drenthe. Redactie Nynke van den Bosch, Marieke Haaijer, Marianne Nijmeijer, Linda van Bolhuis
Hoofdredactie Inge Degen Eindredactie Lex Smetsers Opmaak Studio Paraat Drukker Van der Eems Heerenveen B.V.
Redactieadres Zorggroep Drenthe, Centraal Bureau, Industrieweg 15, 9402 NP Assen.
Mailen met, of tips voor de redactie? redactie@zorggroepdrenthe.nl
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INTERVIEW

Joke Blomberg en
Annie Pluis van Symphonie

werken. Het leek een rustige nacht te worden maar ze
vertelt: ‘Om 00:15 uur kwam ik bij een cliënt binnen
en ik zag direct: dit is niet goed. Ik heb toen direct
mijn PBM aangetrokken en kwam erachter dat de
vitale functies al afwijkingen vertoonden. Ik ben toen
direct gaan kijken wat de situatie bij andere cliënten

In dit interview spreken we met Joke Blomberg (op de foto rechts) en Annie Pluis (links

was en kwam erachter dat er nog vier mensen ziek

op de foto) over de invloed van corona op hun werkzaamheden. Beide dames werken als

waren geworden. Ik heb toen contact gehad met de

verpleegkundige-IG op de PG-afdeling van Symphonie in Eelde.

arts en de afdeling is direct afgesloten. Ik ben ervan

‘Ik vind het prachtig dat ik cliënten nog
een stukje begeleiding mee kan geven.
Een stukje waarmee we ze eigenlijk
compleet maken. Je kunt met ze lachen,
zingen en grapjes maken. Het is huiselijk
en gezellig.’

geschrokken hoe snel mensen ziek kunnen worden
van dit virus.’ Joke nam op haar beurt de volgende

ze begon te zingen en we hebben met haar mee

dag Annie weer over en trof een compleet andere

gezongen. Ze zei: ‘wat mooi dat ik dit nog kan

situatie aan dan de dag ervoor. De deuren waren

meemaken.’ We hebben haar op bed gelegd en
volgens mij is ze ‘s nachts overleden.’

Joke werkt nu zo’n negen jaar bij Zorggroep Drenthe.

dus achter het raam, telefonisch of via digitale

gesloten en iedereen liep weer in PBM. ‘Zo snel kan

Ze werkt uitsluitend dagdiensten, precies het tegen

systemen gebeurt. De cliënten die bij ons op de

het dus gaan’ zegt ze.

overgestelde van haar collega Annie. Zij werkt

PG-afdeling zitten hebben dat gewoon echt niet

namelijk uitsluitend nachtdiensten. Annie vertelt:

en mensen zijn daar echt wel van achteruit gegaan.’

‘Ik heb vier kinderen en op deze manier kan ik dit

Welke positieve dingen halen jullie hieruit?
Voor Joke is er nog een moment dat haar voor altijd

Annie en Joke geven aan dat ‘de tijd nemen voor

zal bijblijven. Ze vertelt ‘Ik ging een kijkje nemen bij

eenieder’ belangrijk is. Dat is het natuurlijk altijd,

beter combineren. Als ik dan ‘s ochtends thuis kom,

Welke dienst is jullie het meest bijgebleven?

een cliënt die aan het zuurstof lag. Ze belde mij om te

maar vooral in deze tijd extra waardevol. Joke zegt:

breng ik de kinderen naar school, ga dan slapen en

Annie en Joke vertellen samen het verhaal over de

vertellen dat ze uit bed wilde gaan. Ik twijfelde maar

‘Eigenlijk past dat heel goed bij het verhaal dat ik

ben er weer uit als ze vrij zijn. En daarnaast ben ik

eerste corona-uitbraak bij Symphonie. Joke was

ik zei: oké prima, ga maar op de rand van het bed

net vertelde. Voor hetzelfde geld had ik gezegd dat

geen ochtendmens, haha.’ Annie werkt zo’n tien jaar

overdag aan het werk en tijdens deze dienst kwamen

zitten. Ik zat bij haar en ze vertelde dat ze een aantal

ze niet uit bed kon komen. Ik ben zo blij dat ik dat

bij Zorggroep Drenthe.

de testuitslagen van bewoners en cliënten van de

dingen graag anders wilde hebben in haar kamer. Dit

ondanks de drukte toch gedaan heb.’ Daarnaast is

afdeling binnen. Iedereen was namelijk uit voorzorg

heb ik voor haar gedaan en na zo’n twintig minuten

humor van essentieel belang. ‘Natuurlijk hebben we

Waarom heb jullie voor dit werk gekozen?

getest en alle uitslagen bleken op dat moment

zei ik tegen haar: volgens mij bent u moe, zal ik u

gehuild maar we hebben ook ontzettend veel

Annie en Joke zijn onder andere in de zorg gaan

negatief. Dit betekende voor medewerkers dat de

maar weer op bed leggen? Dit vond ze een goed idee.

gelachen. Elke dag wel eigenlijk.’, aldus Annie.

werken om mensen houvast te bieden. Ze vinden

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) niet meer

Ik heb mijn collega gebeld en toen zij aankwam zei de

het allebei geweldig om op de afdeling psychogeria

nodig waren. Uiteraard droegen medewerkers nog

cliënt: och kijk eens, nog zo’n lief meisje. We zijn toen

Wat neem je mee naar de toekomst?

trische zorg (PG) te werken. Annie vertelt: ‘Ik vind het

wel mondkapjes. Annie begon om 22:00 uur met

bij haar gaan zitten, ze pakte onze handen vast,

Dankbaarheid. Annie geeft aan heel erg dankbaar te

prachtig dat ik cliënten nog een stukje begeleiding

zijn. Met name omdat ze een aantal cliënten toch een

mee kan geven. Een stukje waarmee we ze eigenlijk

mooie laatste levensfase heeft kunnen geven. ‘Ik heb

compleet maken. Je kunt met ze lachen, zingen en

gezien hoe ziek mensen zijn geweest van het corona

grapjes maken. Het is huiselijk en gezellig. Je denkt

virus en hoe ze hebben gevochten. We hebben er

nu vast: hoe kan dat terwijl je ‘s nachts werkt? Maar

samen voor kunnen zorgen dat deze mensen toch op

cliënten zijn soms hele nachten wakker.’

een comfortabele en rustige manier zijn heengegaan.
Daar ben ik heel dankbaar voor.’ Joke vult aan:

Is dit anders in tijden van corona?

‘Dit krijgen we ook terug vanuit de familieleden.

‘Eigenlijk niet. Zelfs in tijden van corona kunnen we

We hadden nauw contact met hen en alles ging in

dit nog steeds bieden, misschien nog wel meer dan

goed overleg. Dat was erg prettig.’

voorheen’ aldus Joke. Ze vertelt ook dat de cliënten
wel zijn veranderd. ‘Ze mochten geen bezoek meer

Heel erg bedankt! Willen jullie zelf wellicht nog

ontvangen en hierdoor ontstond er voor hen in het

iets kwijt?

begin veel onrust. Het was heel lastig om uit te leg

Annie en Joke willen eigenlijk nog wat mensen

gen waarom er geen bezoek meer mocht komen.

bedanken. Direct na de eerste uitbraak is er beslo

Het raambezoek was soms nog lastiger om uit te

ten om een aantal mensen vanuit andere locaties en

leggen omdat ze elkaar wel konden zien, maar niet

afdelingen te laten bijspringen op de PG-afdeling van

aan mochten raken. En omdat een aantal van de
cliënten ook corona hebben gehad merk je toch dat
ze achteruit zijn gegaan en ander gedrag zijn gaan
vertonen.’ Annie haakt hierop in en zegt: ‘op de
afdeling somatische zorg hebben bewoners en cliën
ten het besef dat er corona heerst en dat het bezoek
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Hoe een
corona-uitbraak
hun werk
beïnvloedde

Symphonie. Joke en Annie zijn deze mensen erg dank
baar. ‘Langs deze weg willen wij Janna, Janneke en
Marjanne nogmaals heel erg bedanken!’ aldus Joke
en Annie. Daarnaast zijn zij trots op alle collega’s en
vinden oprecht dat iedereen in deze periode gegroeid
is in zijn of haar kennis en kunde!
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WIJKVERPLEGING IN
TIJDEN VAN CORONA
Afgelopen maart spraken we Erna van der Velde en Denise Kruizinga van de
wijkverpleging over werken in tijden van corona. Welke impact heeft de pandemie
op hun werkzaamheden en wat zien ze terug bij cliënten? Antwoord op deze en
nog veel meer vragen vind je in onderstaand interview.

Wat is er veranderd door corona?
Denise en Erna zijn het erover eens, eigenlijk is er
voor hun niet heel veel veranderd. Erna vertelt:
‘In het begin liepen we natuurlijk wel in volledig
beschermende kleding maar verder merk ik er weinig
van.’ Denise vult aan: ‘Bij ons in Assen is dit eigenlijk
hetzelfde. We hebben helaas wel een aantal cliënten
met het coronavirus gehad, maar zij werden vrij snel
opgenomen in het ziekenhuis. Wat voor ons vooral

Erna van der Velde (56) werkt in de wijkverpleging in

meer tijd kostte was het aan- en uitkleden. Bij iedere

Roden. Ze begon haar carrière in 1982 als Verzorgende IG

cliënt trek je nieuwe bescherming aan, dat neemt

in De Noorderkroon, eveneens in Roden.

meer tijd in beslag.’

‘Ik heb destijds voor de zorg gekozen omdat ik een
echte zorger ben. Ik vind het heel erg leuk om mijn

Ondanks dat het dragen van beschermende kleding

liefde te geven en dit ook weer terug te krijgen van

natuurlijk een grote verandering is, merkten Erna en

bewoners en/of cliënten’, aldus Erna. Zo’n drie jaar

Denise hier weinig van. ‘Je deed het gewoon’, zegt

geleden maakte ze de overstap naar de wijkverple

Erna. Wel vindt ze het dragen van een mondkapje

ging. Ze vertelt: ‘dit kwam deels door overbezetting

onhandig bij mensen die slechthorend zijn. ‘Normaal

in De Noorderkroon. Ze vroegen of ik in de wijk

gesproken kijken ze naar je mond om te lezen wat je

verpleging wilde werken en dat leek me erg leuk.

zegt, maar dat lukt nu niet. Dat maakt het soms lastig

Zodoende ben ik meegegaan en ik werk er met veel

om goed te communiceren.’

plezier. Uiteindelijk vind ik de wijkverpleging toch leu
ker. Je hebt wat meer rust en meer tijd voor de cliënt.

Denise vertelt dat er in de tweede lock-down

En als ik dan naar de volgende cliënt ga stap ik in de

besloten werd om, uit voorzorg, ook in de wijkverple

Merken jullie ook verandering bij de cliënten?

auto en zet ik een lekker muziekje aan. Heerlijk!’

ging overal beschermende kleding te dragen.

Erna geeft aan dat ze vooral de eenzaamheid ziet.

‘Mijn cliënten schrokken eerst wel. Ze vroegen

‘Mensen kunnen er haast niet meer uit. Sommigen

Denise Kruizinga (29) werkt in de wijkverpleging

direct of er iets loos was. Gelukkig kon ik ze meteen

gaan wel een blokje om, maar dan zijn ze al angstig

in Assen-Oost. Ze werkt nu ruim twee jaar voor

geruststellen door uit te leggen dat het uit voorzorg

om corona te krijgen. Dus de eenzaamheid merk

Zorggroep Drenthe en is daarvoor acht jaar kraam

was.’ Ze vervolgt: ‘Mensen op straat keken mij wel

ik wel.’

verzorgster geweest. Toen ze twee jaar geleden haar

raar aan. Ik moest een keer de auto wat verderop

werk als kraamverzorgster niet meer kon combineren

parkeren en vervolgens in volledige bescherming een

Denise ziet de verandering juist bij haarzelf. ‘Ik ben

met haar gezin koos ze ervoor om ander werk te

zebrapad over. Dan kijken mensen toch wel vreemd

extra alert als het gaat om maatregelen, hoe verve

zoeken. ‘Ik ging op zoek naar een zelfstandige baan

op. Ik vertel m’n vrienden altijd dat ik op mijn werk

lend ook. Daarom heb ik ook het vaccin genomen,

waarbij ik wel de structuur kreeg die ik in verband

wél een jurk aan mag, haha.’

juist voor de ouderen. Als er een cliënt door mij
besmet raakt, dan vergeef ik mezelf dat nooit.’

met mijn gezin nodig had. Ik kwam uit bij de wijk

Denise: ‘Ik ben extra alert als het gaat
om maatregelen, hoe vervelend ook.
Als een cliënt door mij besmet raakt,
dan vergeef ik mezelf dat nooit’
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Erna: ’Ik vind het heel erg leuk om
mijn liefde te geven en dit ook weer
terug te krijgen van bewoners
en/of cliënten’

verpleging van Zorggroep Drenthe. De ouderenzorg

Welke dienst is het meest je het meest bijgebleven

was voor mij wel even wennen, het is een compleet

het afgelopen jaar?

Wat zou het eerste zijn dat je gaat doen als corona

andere wereld. Inmiddels ben ik er helemaal ingerold

Denise vertelt dat er een cliënte was die symptomen

voorbij is?

en vind ik het erg leuk om te doen!’ vertelt Denise.

van corona had en tevens medicatie nodig had.

‘Op vakantie, naar een warm land!’ zegt Erna met een

‘Normaal kwamen we gewoon bij haar binnen,

lach op haar gezicht. Ze vervolgt: ‘ik wil heel graag

Ook Denise zorgt graag voor anderen. Ze vervolgt:

maar dat ging nu niet. Op dat moment was er nog

naar Cyprus. Het is al twee keer uitgesteld, dus ik wil

‘Je krijgt er heel veel dankbaarheid voor terug. Laatst

niet zoveel bekend over corona en wilden we geen

nu wel heel graag.’ Denise heeft een hele andere

had ik een cliënt die zei dat haar wasmachine stuk

risico nemen. We hebben de medicatie toen via het

wens. ‘Ik zou twee jaar geleden al samen met mijn

was. Bleek dat er een stop in de meterkast was

keukenraam, dat op een kiertje stond, gegeven en

man naar een concert van Celine Dion. Het is inmid

omgeslagen. Ze was me enorm dankbaar en

hebben met aanwijzingen vertelt hoe ze de medicij

dels verplaatst naar september 2022, dus we moeten

straalde helemaal.’

nen moest gebruiken. Op deze manier konden we

nog even wachten. Het eerste wat ik echt zou gaan

haar helpen én controleren of de medicatie op de

doen is uit eten gaan. Bij Villa Tapas, Liff of Bella Italia

juiste manier gebruikt werd.

in Assen denk ik!’
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VAN EEN HOBBY NAAR
EEN RUBRIEK IN BINNEN!
In deze editie een nieuwe bijdrage van Tinie Klaassens.
Zij vult een vaste rubriek in Binnen! met haar gedichten.
Het schrijven van gedichten was een jarenlange hobby.
Voor iedere editie van dit magazine kiezen wij
samen iets passends uit het vele werk.

LUCHTBALLON

NIEUWE FUNCTIONARISSEN
BIJ ZORGGROEP DRENTHE
In 2019 en 2020 heeft Zorggroep Drenthe belangrijke

Zorggroep Drenthe heeft daarom onder andere een

stappen gezet in de doorontwikkeling van haar zorg-

directeur bedrijfsvoering en een directeur zorg & be

en dienstverlening. Zorggroep Drenthe wil namelijk

handeling aangesteld. Graag stellen wij deze nieuwe

van toegevoegde waarde zijn en blijven voor haar

functionarissen bij Zorggroep Drenthe hierbij kort aan

bewoners, cliënten, vrijwilligers en medewerkers.

u voor.

Kleine Job moest nieuwe schoentjes

Jopje huilde bittere tranen

Want zijn voetjes werden nat

Maar zijn vader zei niets aan de hand

Dus ging kleine Jobje met zijn moeder Je hebt een prachtige ballon
In de auto naar de stad

Alleen de lucht zit aan de verkeerde kant
Pap vroeg Jobje kunt u die

Werden mooie blauwe schoentjes

ballon niet plakken

Lopend moest hij weer op huis aan

Die kleine Jobje prachtig vond

Die lijm is toch zo sterk

Met een vreselijke kwaaie snuit

En toen kreeg hij als verrassing

Ja kerel zal vanavond wel even kijken

Iedereen had wel wat te schreeuwen

Nog een mooie rooie luchtballon

Hij greep zijn fiets en ging naar het werk

En de meesten lachten hem ook nog uit

Trots ging hij er mee huiswaarts

Maar toen hij goed de gang er in had

Och pap riep toen kleine Jobje

Wat was dat kereltje blij en trots

Hij was al wat aan de late kant

Daar is toch niks aan de hand

Maar toen ging hij langs een spijker

Begon opeens z’n fiets te hobbelen

’t is net als mijn ballonnetje

En toen was zijn ballon kapot

Jobje’s vader had een lekke band

De lucht zit aan de verkeerde kant.

In de voorgaande beleids- en bestuurlijke periode is
een sterke focus gelegd op de aspecten Wonen en

Per 1 april jl. is Harold Wilpstra (links op de foto)

Welzijn. Het aspect Zorg, daarmee ook de veranderen

benoemd als directeur bedrijfsvoering bij

de, complexer wordende zorgvraag en de landelijke

Zorggroep Drenthe.

zorgontwikkelingen, krijgt de komende jaren meer

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aan

aandacht. Hierdoor komt de balans tussen Wonen,

sturing van de ondersteunende diensten: afdeling

Welzijn en Zorg beter in evenwicht. Het jaar 2019

Financiën, afdeling Informatiemanagement & ICT,

stond in het teken van de start van het herstel van

het Personeelsplanbureau, het Zorgservicebureau,

deze balans en de doorontwikkeling van de aspecten

afdeling Bouw, Onderhoud & Techniek. Na de zomer

Wonen, Welzijn en Zorg. 2019 en 2020 stonden met

periode komt daar ook het Service bedrijf bij. Vanuit

name in het teken van de start van verdere

‘samen voor een moooie dag!’ levert en versterkt

professionalisering van de organisatie. Dit krijgt

Harold de integrale zorg- en dienstverlening rondom

vanuit het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 verdere

bewoners en cliënten van Zorggroep Drenthe.

vorm en inhoud, waarbij versterking van strategische
slagkracht en sterke operationele aansturing nodig is.

Per 1 juni a.s. is Marcel van der Meulen benoemd als

WOORD
ZOEKER

directeur zorg & behandeling bij Zorggroep Drenthe.
Recent is een belangrijke stap gezet in de verdere

In deze functie is hij verantwoordelijk voor de aan

professionalisering van de organisatie met de benoe

sturing in de woon(zorg)locaties van Zorggroep

ming van teamcoördinatoren en programmamanagers

Drenthe. Hij is erop gericht om gezamenlijk te werken

als operationeel leidinggevenden. Daarnaast heeft

aan het bieden van een waardevol leven voor

Zorggroep Drenthe begin 2021 haar management

bewoners en cliënten met respectvolle en kwalitatief

structuur aangepast waarmee een kleiner manage

hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Dat bewo

mentteam is ontstaan. Zo kan er op strategisch niveau

ners en cliënten kansen zien en ruimte ervaren voor

slagvaardiger worden gefunctioneerd, de gewenste

hun welbevinden. De directeur zorg & behandeling

doorontwikkeling van de samenwerking tussen zorg

geeft leiding aan operationeel leidinggevenden binnen

en behandeling en het ineenvlechten van zorg en

zorg, welzijn en behandeling bij Zorggroep Drenthe.

behandeling kunnen beter worden gerealiseerd.
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ISO 22000: VERS, LEKKER
ÉN VEILIG KOKEN
In februari behaalde Zorggroep Drenthe 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 onze organisatie volledig
ingericht is op voedselveiligheid. Waar HACCP zich meer focust
in en rondom de keukens, kijkt men bij de ISO 22000 certifi
cering 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 de ISO 22000
certificering, een proces 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 voedsel
veiligheid onder de loep genomen. Hij vertelt: ‘ik heb de hygiëne
codes van het HACCP vertaald voor onze zeven keukens. Hierbij
heb ik bij de deelgebieden (denk bijvoorbeeld aan de inkoop, het
opslaan en bereiden van voedsel) alle risico’s in kaart gebracht.
Dit heeft onder andere geresulteerd in een handboek per keuken
waarin onze werkwijze beschreven staat.
Vervolgens heeft Sven, Beleidsadviseur Kwaliteitsbureau, inter
ne audits toegepast op deze werkwijze. ‘Tijdens interne audits
kijken we of de keukenbrigade werkt volgens de afgesproken

richtlijnen, oftewel de handboeken die Niels heeft geschre
ven. Zo niet, hoe zorgen we er dan voor dat het wel zo gaat?
Vervolgens heeft een gespecialiseerd bedrijf onze werkwijze
getoetst en Zorggroep Drenthe de ISO 22000 certificering
toegewezen. Hierbij gaven ze aan dat ze onder de indruk
waren van de medewerkers in onze keukens. Ze zagen dat
onze medewerkers erg gemotiveerd 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
zodat de eindgebruiker, dus de bewoner of cliënt hier helemaal
niets van merkt.
Leuk om te weten: Zorggroep Drenthe is op dit moment alweer
druk bezig met de volgende certificering, namelijk ISO 9001.
Dit certificaat richt zich op het in kaart brengen en waar nodig
verbeteren van de processen binnen de volledige organisatie.

RECEPT

VEGANISTISCH STOOFPOTJE
Ingrediënten
• 200 gram kikkererwten, geweld
• 250 ml gepelde tomaten in blik
• 200 gram courgette in blokjes
gesneden

•2
 00 gram paprikamix gesneden
(blokjes)

DE KRACHT VAN
SAMENWERKEN
Deze keer zijn we in De Wenning, waar een
mooie samenwerking plaatsvindt tussen een
zorgmedewerker en een facilitair medewerker
(vanuit de huishouding) in de ochtendzorg.
Over deze mooie samenwerking spraken we met
Joost Koobs, toentertijd teamcoach facilitair, en
Fokelina Zoelman, teamcoördinator zorg.

In dit artikel laten we
graag zien hoe we
binnen Zorggroep
Drenthe vorm geven
aan ‘de kracht van
samenwerken’.
Door de krachten
van verschillende
afdelingen te bundelen
ontstaan er mooie
initiatieven.

rust is tijdens de ochtendzorg. Hierdoor blijft er meer
tijd over om eerder op de dag contact met huisartsen
op te nemen, dossiers bij te werken, etc. Kortom;
een win-win situatie. Zo gaan we samen voor een
moooie dag!
Hoe is deze samenwerking ontstaan?
Een medewerker in De Wenning, die de opleiding

Wat houdt deze bijzondere samenwerking in?

‘verzorgende-IG’ volgde, zocht een onderwerp

In de ochtenduren, van 08:00 tot 10:00 uur, werken

voor haar afstudeerproject. Zij heeft toen van de

een zorgmedewerker en een facilitair medewerker

teamcoaches* de opdracht gekregen om deze

samen. Aan het begin van de dienst is er overleg

samenwerking in gang te zetten en heeft hiervoor

tussen beide partijen waarna de werkzaamheden van

een werkgroep opgestart. Hierin zaten naast de

start kunnen gaan. In het kort komt het erop neer

betreffende medewerker: een facilitair medewerker,

dat de facilitair medewerker een aantal niet-zorg-

een verpleegkundige en beide teamcoaches. Nadat

gerelateerde taken van de zorgmedewerker over

alles op papier stond, is er een proefproject gedaan.

neemt wanneer de zorgtaken zijn uitgevoerd. Dit is

Hierop waren de reacties van zowel bewoners en

Hierbij stel ik mijzelf graag voor. Ik

bijvoorbeeld het ontbijt klaar maken, de was-verzor

cliënten als medewerkers positief en in januari vorig

ben Suzanna Boersma, ben 30 jaar oud

ging, eventueel de krant ophalen, het bed opmaken,

jaar is het ’echt‘ van start gegaan.

en woon in Grootegast. Ik ben niet

prullenbakken legen en de afwas doen. Hierdoor

getrouwd maar ik heb wel een hele

kan de zorgmedewerker zich veel meer focussen op

Wat is het sleutelwoord tot dit succes?

leuke vriend.

alle zorg-gerelateerde taken. Op deze manier creëer

COMMUNICATIE! Alles staat en valt met goede

je een mooie mix tussen de werkzaamheden van de

communicatie. Daarom is er altijd voorafgaand aan de

Sinds 1 september 2020 ben ik werk

verschillende afdelingen en plaats je de juiste

dienst (we noemen deze dienst ’zorgondersteuning‘)

zaam als kok bij Zorggroep Drenthe.

medewerker op de juiste plek!

en na afloop een korte mondelinge overdracht.

De afgelopen 13 jaar heb ik met heel

Geen dag is hetzelfde en daarom zal er altijd goede

• 2 theelepels chilipoeder

veel plezier in de horeca gewerkt.

Wat levert dit de bewoners en cliënten op?

communicatie nodig zijn. Zowel voor, tijdens als na
de dienst!

• 10 gram verse oregano

Momenteel ben ik werkzaam in de

Het oorspronkelijke doel van deze samenwerking was

• 200 gram uien (gesnipperd)

• 10 gram komijn

keukens bij De Vijverhof, Mozaiek en

om de kwaliteit van de zorg te verhogen en de ver

• 200 gram winterpeen (blokjes)

• 2 teentjes knoflook

Messchenstaete.

schillende afdelingen meer met elkaar te verbinden.

Voor De Wenning is dit een succesvolle verandering.

• 200 gram bleekselderij (ringen)

•Z
 ak groentechips

We merken inmiddels dat dit voor onze bewoners en

De dienst ‘zorgondersteuning‘ staat vast ingeroosterd

(verkrijgbaar bij de supermarkt)

In mijn vrije tijd ben ik vaak bij mijn

cliënten erg waardevol is. Er is meer rust en meer tijd

en levert op deze manier structuur én een positieve

Bereiding

paard te vinden, die ik al heb sinds ik

voor persoonlijke aandacht.

bijdrage aan ‘een moooie dag’ voor zowel de

Doe een klein scheutje sojaolie in de pan. Bak de knoflook aan in de pan en voeg

tien jaar was. Verder houd ik van wan

Voor de facilitair medewerker is het een uitbreiding

bewoners en cliënten als de medewerkers!

hierbij de gesneden groenten, chilipoeder, komijn en oregano en laat dit een

delen met mijn hond en fiets ik graag

op de dagelijkse werkzaamheden zoals zij die voor

aantal minuten bakken. Voeg daarna de gepelde tomaat en de kikkererwten toe

wanneer het mooi weer is.

heen uitvoerden. De medewerkers ervaren het als

* Ten tijde van het ontstaan van de samenwerking

en laat alles ongeveer 10 minuten op een gematigd vuur zachtjes doorkoken.

heel prettig. Er is door deze manier van werken een

waren teamcoaches betrokken bij de ontwikke

Breng het geheel op smaak met peper en zout. Als de stoof aan de droge kant is

ander contact met bewoners en cliënten mogelijk.

lingen. Inmiddels is de functie van teamcoach

voeg dan nog wat water toe. Serveer de stoof met lekkere groentechips.

Voor de zorgmedewerker betekent het dat er meer

vervangen voor teamcoördinator.
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PRAKTIJK
VERPLEEGKUNDIGE

Als kind wil je meestal niet betrokken worden bij

Heb je nog wel vrije tijd over voor familie, sport,

de seksualiteit van je vader of moeder. Toch kan dit

hobby’s e.d.?

in sommige situaties wel nodig zijn omdat je de

Samen met mijn man Wim woon ik in een prachtige,

wettelijk vertegenwoordiger bent en er soms, ter

natuurlijke omgeving, waar we heerlijk van genieten.

Wilfriede
van der Does

bescherming, afspraken gemaakt moeten worden.

In 2019 zijn we opa en oma geworden van twee

Hierbij kan een gevoel van schaamte aanwezig zijn.

kleinkinderen, een zoon van m’n zoon en een dochter

Ook voor de zorgmedewerker is het geen gemakke

van m’n dochter. En, hoe speciaal is dat, het gebeurde

lijk onderwerp. Het hangt sterk samen met je eigen

op dezelfde dag! In de weekenden komen de klein

normen en waarden, je persoonlijke opvoeding en je

kinderen regelmatig logeren. Hartstikke leuk!

eigen grenzen, bijvoorbeeld vanuit het geloof.

Verder houd ik van; hardlopen, pianospelen en onze

Waar de een hier totaal geen moeite mee heeft, kan

20 jaar oude kat. Dus ja, ik heb ook nog wel wat

in de thuiszorg. Dit heb ik toen gecombineerd met

dit voor de ander een zeer kwetsbaar onderwerp zijn.

vrije tijd…

mijn werkzaamheden bij de huisarts. Toch wilde ik

Inmiddels zijn er meerdere projecten die handvatten

nog meer uitdaging in mijn werk vinden. Ik ben daar

geven om het gesprek hierover te voeren. Aandacht

Een paar dagen na het interview kreeg Wilfriede het

om verder gaan studeren en heb de opleiding MBO-V

voor intimiteit en seksualiteit in de zorg kan helpen

mooie nieuws dat zij en Wim opnieuw opa en oma

gedaan. Ik had immers al twee jaar HBO-V gedaan,

bij het bevorderen van kwaliteit van leven en welzijn

zijn geworden van een prachtige kleindochter.

maar dat is niet voldoende om in een specialistisch

van de bewoner of cliënt.

Hartelijk Gefeliciteerd!

team te kunnen werken.
In 2015 ben ik gestart bij de behandeldienst als
praktijkverpleegkundige. Ik werk op alle locaties met
verpleeghuiszorg van Zorggroep Drenthe. Sinds twee
jaar werk ik daar fulltime en ben ik gestopt met mijn
werk bij de huisarts. Ook in deze functie wil ik mij

Wilfriede van der Does werkt als praktijk
verpleegkundige binnen de behandeldienst van
Zorggroep Drenthe

blijven ontwikkelen en dus heb ik in 2019 een
opleiding tot wondverpleegkundige gevolgd en in
september 2020 ben ik gestart met een verkorte
opleiding HBO-V om de laatste twee jaar hiervan af
te maken. Dat leek me wel leuk, haha!

Wat heb je voor werk gedaan voordat je bij
Zorggroep Drenthe kwam?

Ik heb gehoord dat je voor je opleiding een

Op m’n 17 ben ik begonnen in de zorg. Ik volgde in

verslag hebt moeten maken en dat dit heel goed is

Steenwijk de opleiding tot bejaardenverzorgende.

ontvangen. Kun je hier iets over vertellen?

Later heb ik daar ook de cursus afdelingshoofd

Een van de onderdelen van een tentamen was het

gevolgd en heb ik daar als zodanig gewerkt. Het

‘Moreel beraad’. Het met elkaar nadenken over:

was een functie met veel verantwoordelijkheden.

wat is goed om te doen in een bepaalde situatie?

Op mijn 25e verhuisde ik naar Eelde en kreeg ik in

Mijn moreel beraad ging over seksualiteit en intimi

Groningen een baan als afdelingshoofd. Mijn motto is:

teit in het verpleeghuis, een onderwerp dat vaak pas

een leven lang leren. Ik vind dat dit motto bij elke

besproken wordt wanneer er ‘problemen’ zijn.

e

GALERIE MOZAIEK ZUIDLAREN
GALERIE MOZAIEK ALLEEN
VOOR BEWONERS EN CLIËNTEN
TOEGANKELIJK
Hoewel Galerie Mozaiek nog niet open is voor
bezoekers van buitenaf hangt onze galerie toch
vol met prachtige werken en zijn er beelden te zien.
Wij zijn blij dat wij bewoners, cliënten en hun
bezoekers in deze tijd wat afleiding kunnen bieden
met deze expositie. Zij kunnen genieten van de
expositie ‘Geen woorden maar beelden’ van atelier
Herenplaats uit Rotterdam. Voor deze expositie zocht
de Herenplaats de samenwerking op met atelier
De Wijde Doelen (Utrecht) en Sherpa (Baarn).

verpleegkundige zou moeten horen en dus ben
ik verder gaan leren. Ik volgde de cursus medisch

De morele vraagstelling was als volgt:

registratie-assistente en heb vervolgens de opleiding

Moet je, als verpleegkundige, ingrijpen wanneer twee

‘verzorgende IG’ afgerond. Op een gegeven moment

dementerende cliënten intiem met elkaar zijn?

werkte ik bij zowel een huisarts als in de zorg, beiden

Het juiste antwoord op deze vraag bestaat niet. Het

in Eelde. Tijdens mijn werk bij de huisarts heb ik

heeft namelijk met veel factoren te maken. Ieder

Het atelier in Rotterdam bestaat al meer dan 25 jaar en heeft een
belangrijke plek in het internationaal Outsider Art Circuit verworven.
Atelier Herenplaats heeft het werk van deze kunstenaars in heel Europa
gepresenteerd. Veel van de kunstenaars zijn ook ieder jaar vertegenwoordigd in New York tijdens de grote outsider art fair.

tevens een opleiding tot doktersassistente gevolgd.

mens heeft zijn seksuele behoeften en dat stopt niet

Voor meer beelden van de expositie kunt u kijken op

bij dementie, hoewel de behoefte bij de een minder

www.galeriemozaiek.nl/exposities/geen-woorden-maar-beelden.

Je vindt leren echt leuk hè?

kan worden en bij de ander juist meer. Is het de be

Ja, want na het afronden van de opleiding tot

hoefte aan lichamelijke warmte, die gemist wordt?

doktersassistente ben ik begonnen met de opleiding

Is er sprake van wederzijdse gelijkwaardigheid?

‘praktijkondersteuner’. Dat staat gelijk aan de eerste

Zijn dementerende ouderen nog wilsbekwaam op dit

twee jaar van het HBO-V.

gebied? Wanneer wel en wanneer niet? Wie bepaalt
dat? Hoe zou het zijn, wanneer het in dit geval jouw

12

GEEN WOORDEN MAAR BEELDEN’
Sinds 15 december t/m het voorjaar van 2021 exposeert een groep
kunstenaars van atelier Herenplaats uit Rotterdam een bijzondere
collectie in Galerie Mozaiek in Zuidlaren. Deze groep bestaat veelal uit
kunstenaars met een verstandelijke beperking. Zij gaan elke dag naar
hun atelier in Rotterdam en worden daar al jaren begeleid door Richard
Bennaars en Frits Gronert, twee professionele kunstenaars. De beelden
in de expositie komen van atelier De Wijde Doelen en Sherpa, ook deze
organisaties werken met kunstenaars met een verstandelijke beperking.

Wanneer ben je bij Zorggroep Drenthe gestart?

vader of moeder zou zijn? Allemaal vragen

In 2005 ben ik voor Zorggroep Drenthe gaan werken

(en antwoorden) die meespelen.

Ludinge 13 | 9471 JD | Zuidlaren
info@galeriemozaiek.nl

T. (050) 409 32 00
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WIE BEN IK?

Alie Zoelman
In de rubriek Wie ben ik? leest u een
interview met één van onze medewerkers.
Maak kennis met de persoon achter deze
collega!

stamboek Swifter-schapenfokkerij. Dat houdt in dat

schapen en we het toch tot een goed einde weten te

wij gedurende het gehele jaar schapen hebben en in

brengen, dan maakt ons dat trots. Dat we dit met z’n

het voorjaar de lammerenperiode, waar veel werk bij

tweeën bestieren is echt heel fijn! Natuurlijk zijn er

komt kijken. Werk dat wij beide leuk vinden en als

ook minder mooie dingen, zoals ziekte of lammetjes

onze hobby zien. In deze periode neem ik altijd twee

die niet bij hun moeder kunnen drinken waardoor ze

weken vakantie, omdat ik er dan voor de schapen wil

melk krijgen via een spenenemmer. Maar wanneer

en moet zijn. Vaak moeten we er ook ‘s nachts uit

je ziet dat dit ook weer goed komt, is het die extra

wanneer we het vermoeden hebben dat een schaap

inspanning allemaal waard. Het levert ook sociale

gaat lammeren. Het is een drukke periode, maar ook

contacten op. We hebben regelmatig contact met

een mooie periode. Jong leven is altijd mooi!

collega schapenhouders in Nederland en excursies.
Af en toe maken we een reisje naar Engeland, via het

Naast het verzorgen van de dieren, begeleiden van de

tijdschrift ‘Het Schaap‘, om te kijken hoe het er daar

bevallingen en het uitmesten van de verblijven komt

aan toe gaat.

er ook een stuk administratie bij kijken. Alle schapen
moeten geregistreerd worden bij het I&R (Identifi

Hoe zie je de toekomst wat deze hobby betreft?

catie en registratie), elk dier krijgt een elektronisch

Ach ja, we hebben het er wel eens over of we

oor-nummer. Dit moet allemaal goed op orde zijn,

misschien over een aantal jaren misschien moeten

anders krijg je een boete.

stoppen... maar tot nu toe zijn de plannen er nog
niet. We hebben het hier goed voor elkaar qua ruimte

Hoe is deze hobby ontstaan?

en voorzieningen. Omdat we ook wel eens bij andere

Dat is 36 jaar geleden ontstaan, toen Gradus een

schapenhouders komen, ga je vergelijken. Nou, dan

schaap met drie lammetjes van mijn vader en opa

hebben wij best wel veel luxe. Wel vind ik het nu heel

kreeg. Deze hebben we toen eerst op de boerderij

spannend wat betreft de wolf. Deze is natuurlijk ook

van mijn schoonouders ondergebracht en later, toen

hier in de buurt gesignaleerd vorig jaar en die wil je

zij de boerderij verkochten, hadden wij inmiddels zelf

echt niet bij je schapen hebben. Net zo min als los

Wat is je functie bij Zorggroep Drenthe?

genoeg ruimte bij ons huis om ze goed te verzorgen.

lopende honden!

Sinds 2010 werk ik in De Wenning. Ik ben begonnen

Dit waren nog geen stamboek-schapen. Sinds ca.

als facilitair medewerker, maar heb mij omgeschoold

20 jaar zijn wij stamboekfokker van Swifter schapen.

Neem je je hobby wel eens mee naar het werk?

tot activiteitenbegeleider. Ik werk zowel op de huis

Gedurende de jaren vergrootte de kudde zich tot

Bewoners en cliënten zijn altijd heel geïnteresseerd

kamer als bij welzijn. Ik vind dit een mooie combinatie

een maximum van 100 schapen. Maar sinds vorig jaar

in de stand van zaken. Vaak stuur ik in mijn ‘werk

waar ik goed mijn ei in kwijt kan.

hebben we een stuk minder, namelijk nog 40 schapen.

vakantie’ wel een update over het aantal lammetjes

Dit komt door de aanhoudende droogte van de afge

naar De Wenning en voeg ik wat foto’s of een filmpje

Wat vind je leuk aan je werk?

lopen jaren, waardoor we niet genoeg gras hebben

bij. Zo blijven ze op de hoogte. Lammetjes meenemen

Poeh, zoveel.... Ten eerste het contact met onze

voor de schapen en niet genoeg hooi van het land

naar het werk doe ik niet meer i.v.m. Q-koorts.

bewoners en cliënten. Het praatje met de mensen,

kunnen halen. De andere schapen zijn verkocht als

Wij enten onze lammetjes hier niet tegen in, dus dat

het bieden van een zinvolle daginvulling, gekheid

fokdier of voor de slacht.

risico wil ik niet nemen.

maken met elkaar, een luisterend oor bieden.
Maar ook het contact met mijn collega’s en vrijwil

Wat doen jullie met de lammetjes?

ligers is erg waardevol. Ik ga met plezier naar mijn

Ieder schaap heeft ca. 2 tot 3 lammetjes. Dus na de

De pasgeboren lammetjes op de foto kwamen met hulp van Alie

werk en ervaar dagelijks weer de leuke kanten van

lammerperiode hopen wij dit jaar zo’n 100 lammetjes

ter wereld. Ze lagen niet goed in de baarmoeder waardoor de

mijn werk. Door het samenwerken met de verschillen

te hebben. Het grootste deel hiervan gaat weg voor

bevalling stagneerde. Gelukkig werden ze met Alie’s hulp op

de disciplines bereik je hele mooie resultaten, waar

de fokkerij. Maar er gaat ook een deel naar de slacht.

woensdagavond 3 maart jl. toch alle drie gezond geboren!

van onze bewoners en cliënten genieten maar waar

Hiervoor hebben wij een vaste koopman.

wij ook van genieten. Ik heb echt plezier in mijn werk.
Ik kan hier goed mijn creativiteit in kwijt. Natuurlijk

Wat haal jij voor energie uit deze hobby?

is het niet altijd alleen maar positief, maar dat is ook

Uiteraard kost deze hobby mij heel veel energie, maar

niet reëel. Je hebt altijd wel eens een mindere dag

het geeft ook veel energie. Dag en nacht met die

of dat het niet loopt zoals het zou moeten lopen...

beesten bezig zijn, samen met mijn man, is heel fijn.

Gelukkig is dit nooit van lange duur.

Waar ik echt een kick van krijg is wanneer een ver
lossing erg moeilijk gaat, het lammetje bijvoorbeeld

14

Wat doe je in je vrije tijd, wat is je hobby?

niet goed ligt, het mij zelf toch lukt om dit tot een

Naast mijn werk bij Zorggroep Drenthe heb ik ook

goed einde te brengen. Ook het samen tot oplossin

thuis ‘mijn werk‘. Mijn man, Gradus, en ik hebben een

gen komen. Wanneer er bijvoorbeeld ziekte is bij de
15

MEDISCH MAAT
SCHAPPELIJK WERKER

Hoe gaat dit in tijden van corona?

Wat doe je nog meer bij Zorggroep Drenthe?

Net als in de samenleving als geheel, heeft ook corona

Naast mijn inzet als Medisch Maatschappelijk

diep ingegrepen in het reilen en zeilen van Zorggroep

Werker ben ik ook zo’n zes uur per week actief als

Hubie Bary

Drenthe als organisatie en de fysieke en mentale

‘aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en ouderen

belasting van haar medewerkers. Samen met mijn

mishandeling.’ Zorggroep Drenthe heeft de geeste

collega Gerrit Timmermans (geestelijk verzorger) ben

lijke en lichamelijke veiligheid van haar cliënten hoog

ik gevraagd om ondersteuning en een luisterend oor

in het vaandel en heeft mij om die reden gevraagd

te bieden aan collega’s die daar behoefte aan hebben.

om deze specialistische taak op mij te nemen. Steeds

nieuwe cliënten. Ik ben daarentegen gevraagd om
me voor 20 uur per week als Medisch Maatschappelijk
Werker meer bezig te houden met directe cliënten
zorg. Kort gezegd, een verandering van een
‘zakelijke’ insteek naar een meer ‘psychosociale,
emotionele’ benadering. Niet voor niets is het

‘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!

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 beleidsplan ontwikkeld dat de komende tijd
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.

Medisch Maatschappelijk Werk daarmee onderdeel

Medisch maatschappelijk werk is vaak een onduidelijk
begrip. Hubie Bary, sinds 2019 actief voor Zorggroep
Drenthe, legt graag uit wat het werk inhoudt.

van de psychosociale vakgroep en de Behandeldienst:

Gerrit en ik hebben indringende maar ook vaak

Kortom: Medisch Maatschappelijk Werker zijn is

bijdragen aan het welbevinden van onze cliënten,

mooie individuele gesprekken gevoerd. Ik vind het

een boeiende, veelzijdige maar ook zeker

ondersteuning bieden aan naaste familie en

erg waardevol om dit voor collega’s te kunnen doen.

drukke functie.

mantelzorg en – zeker niet in de laatste plaats –

Voor medewerkers die daar behoefte aan hebben ben

samen optrekken met andere disciplines om zo een

ik te bereiken via de voor corona opgezette telefo

* Tip: Het interview met Gerrit Timmermans

totaalpakket aan goede zorg te bieden. Oftewel:

nische hulplijn.

(geestelijk verzorger) is terug te lezen in

‘Samen voor een moooie dag!’ Een functie die mij

de vorige editie van Binnen! (editie 3,

past als ‘een jas’, zo weet ik inmiddels uit mijn

december 2020). Of scan de QR-code.

jarenlange en diverse ervaringen in – uitsluitend –
de gezondheidszorg!

Kun je iets over jezelf vertellen?

Kun je een voorbeeld van jouw rol als

Tuurlijk. Mijn naam is Hubie Bary en ik werk sinds

Medisch Maatschappelijk Werker noemen?

2019 voor Zorggroep Drenthe als Medisch Maatschap

Opname en verblijf in een verpleeghuis betekent

pelijk Werker (MMW). Mijn carrière begon in 1983 in

nogal wat in een mensenleven. Het kan het leven van

de kinderkliniek van het UMCG. Daarna heb ik

cliënten en hun naaste familie en/of mantelzorger

bij verschillende zorgorganisaties gewerkt, ook als

behoorlijk op z’n kop zetten. Zo moeten cliënten op

Medisch Maatschappelijk Werker. Sinds twee jaar

de Somatische afdeling hun weg zien te vinden met

ben ik binnen Zorggroep Drenthe verantwoordelijk

het toenemend afhankelijk worden en verlies van

voor de vijf locaties waar cliënten met een WLZ-

gezondheid. Gevoelens van eenzaamheid en som

indicatie wonen. Ik ben gevraagd om voor dit

berheid kunnen zich aandienen. Familie en/of man

magazine iets over het Medisch Maatschappelijk Werk

telzorgers van onze psychogeriatrische cliënten zien

binnen Zorggroep Drenthe te vertellen. Uiteraard doe

hun naaste vaak ingrijpend veranderen ten gevolge

ik dat graag. Niet vanuit de gedachte dat onbekend

van het dementieproces. Dit vraagt voortdurend om

onbemind maakt maar wel dat onbekend tot onbe

aanpassingen en er moet vaak een andere rol

nut leidt. Een dokter maakt mensen beter en een

worden vervuld en dat terwijl je misschien last hebt

verzorgende ondersteunt bij dagelijkse, verzorgende

van schuldgevoel en rouwt om de mens die je mist.

handelingen, maar van Medisch Maatschappelijk Werk

Als Medisch Maatschappelijk Werker ga ik hierover

hebben mensen vaak een minder concreet beeld.

in gesprek met onze cliënten, familie en/of mantel
zorger. Ik bied begeleiding bij de problemen die
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Wat houdt Medisch Maatschappelijk Werk in?

samenhangen met de ziekte en de opname of het

Op zich is het begrijpelijk dat het beeld niet altijd

verblijf in het verpleeghuis. Ik denk hierbij in oplossin

duidelijk is, zeker als je je bedenkt dat de inzet

gen en probeer zo mogelijk de regie en zelfredzaam

van het Maatschappelijk Werk veranderd is binnen

heid van de betrokkenen te vergroten. Door op deze

Zorggroep Drenthe. Maatschappelijk Werk was voor

manier stress te verminderen, kan het psychosociale

mijn komst in 2019 vooral gericht op de instroom van

welbevinden toenemen. Niemand staat er alleen voor!

VERPLEEGHUIS

Geef
verpleeghuis ookook
eeneen
Geef je zorgorganisatie
review
en
help
anderen
kiezen.
review en help anderen kiezen.

zorgkaartnederland.nl
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jaar weinig tot niet mogelijk vanwege alle maatre
gelen rondom het coronavirus. We zijn wel via via in
contact geweest maar dat voldoet eigenlijk niet aan
wat gewenst is èn aan wat wij gewend zijn. Ook de
lokale cliëntenraad wil graag weer meer aanwezig
zijn om te zien hoe het bij de locaties gaat. Het is voor

CLIËNTENRAAD
Voor deze editie van BINNEN! hebben we
Theo Bijlefeld geïnterviewd. Theo woont in Zuidlaren
en geniet sinds kort van zijn pensioen. Hij is cliëntenraadslid bij Mozaiek in Zuidlaren en voorzitter van
de Centrale Cliëntenraad.

ons erg waardevol om weer aanwezig te kunnen zijn
bij het wekelijkse koffie-uurtje, dat is een heel mooi

Binnen bij
Zorggroep
Drenthe

de Nationale Pannenkoekendag gevierd werd. Ook bij
onze locaties is deze traditie uitgegroeid tot een jaarlijkse
happening. Maar liefst 500 bewoners en cliënten werden
door onze keukenbrigade verwend met zelfgebakken pan
nenkoeken. De medewerkers van ons Service bedrijf gaven
hiermee kleur aan de Nationale Pannenkoekendag.

moment om dicht bij de bewoners en cliënten te zijn
en te horen wat er speelt. Zodra dit weer mogelijk
is, is dat dus een van de eerste dingen die wij weer
zullen oppakken. Kort geleden zijn er gelukkig wel
afspraken gemaakt om in ieder geval weer een
vergadering te beleggen voor de verschillende
cliëntenraden om op een veilige manier toch fysiek
bij elkaar te kunnen komen. Waar we als cliëntenraad
ook erg blij mee zijn is dat er een ambtelijk secretaris

Theo heeft al jarenlang een nauwe band met Zorg

wordt/is geworven. Diegene gaat ons onder andere

groep Drenthe vanuit verschillende functies en dat

ondersteunen bij de verslaglegging van vergaderin

was voor hem een van de redenen om cliëntenraads

gen en het plannen van de vergaderingen.’

In deze rubriek
is te lezen wat er
allemaal binnen
Zorggroep Drenthe
gebeurt!

TECHNOLOGIE EN ZORG ACADEMIE
DRENTHE GESTART
In februari 2021 is in Drenthe de Technologie en Zorg
Academie (TZA) van start gegaan. De TZA Drenthe is een

lid te worden. Goede zorg en welzijn voor onze be

samenwerkingsverband tussen scholen voor mbo en hbo,

woners en cliënten vindt hij erg belangrijk en vanuit

Waarbij is de cliëntenraad de

zijn achtergrond heeft hij iets met zorg voor ouderen,

afgelopen periode betrokken geweest?

hij vindt het prettig om daar, in samenwerking met

‘Onlangs is er een nieuwe directeur Zorg & Behandeling

anderen, op een zinvolle manier mee bezig te zijn.

aangesteld, Marcel van der Meulen. De Centrale
Cliëntenraad heeft een stem gehad in zijn aanstelling

instellingen voor zorg, welzijn en wonen en gemeenten in

RADIO
REMEMBER

samenwerkingsverband en ziet deze samenwerking als een

Begin 2021 is Zorggroep

logisch vervolg op de ‘verwonderteams’, een initiatief dat

Drenthe. Zorggroep Drenthe heeft zich aangesloten bij dit

Hoe staat het met de werving van nieuwe

en wij zijn betrokken geweest bij de voorafgaande

Drenthe gestart met een

in maart 2020 is gestart bij Zorggroep Drenthe in samen

leden voor de Cliëntenraad?

procedure. Er is binnen de organisatie hard gewerkt

bijzonder initiatief: Radio

werking met het Drenthe College. Meer informatie over

De afgelopen periode is er veel werk verricht om

aan het opzetten van een nieuwe organisatiestruc

Remember, dé belevings-

de verwonderteams leest u in de december editie van het

nieuwe cliëntenraadsleden te werven en dat heeft

tuur, ook zijn wij als cliëntenraad bij betrokken

radio voor ouderen met

magazine Binnen! op pagina 22.

inmiddels al voor een aantal locaties enthousiaste

geweest. Daarnaast zijn wij bezig geweest met het

dementie. Bewoners en

nieuwe leden opgeleverd. Zo is er inmiddels voor

kwaliteitsplan en het jaarplan. Als cliëntenraad

cliënten van Zorggroep

Het doel van TZA Drenthe is om ervoor te zorgen dat

zowel Mozaiek als De Vijverhof een nieuwe cliënten

behartigen wij de belangen van bewoners en cliënten

Drenthe genieten sinds

technologie in de zorg zó gebruikt wordt dat de werkdruk

raadslid gestart en voor De Noorderkroon zijn er zelfs

van Zorggroep Drenthe en wij kijken dus vooral van

januari van muziek uit de

van medewerkers in de zorg vermindert, dat mensen

twee nieuwe cliëntenraadsleden. ‘Daar zijn we erg blij

uit dat oogpunt naar bijvoorbeeld een kwaliteitsplan

jaren ‘50, ‘60, en ‘70. De

met een zorgvraag zo zelfstandig en prettig mogelijk

mee’ aldus Theo. Toch is er ook behoefte aan meer

en het jaarplan. Wij vinden de samenwerking met

programmering van Radio

kunnen leven en dat meer zorg met minder medewerkers

nieuwe cliëntenraadsleden voor De Wenning,

de organisatie hierin erg prettig. De cliëntenraad

Remember is gekoppeld

kan worden geleverd.

Spectrum en De Vijverhof ook omdat van een aantal

wordt ook wel eens betrokken bij een klacht

aan het dagritme. In de

leden de zittingstermijn er (bijna) op zit. Na afloop

binnen een locatie.’

van de maximale zittingstermijn kunnen ex-leden
zichzelf niet direct opnieuw kandidaat stellen voor de

Ook de zittingstermijn van Theo Bijlefeld is inmiddels

cliëntenraad. ‘Het is gezond en wenselijk om nieuwe

verlopen. Hij gaat echter niet weg voordat zijn

leden te werven, dat zorgt weer voor een frisse blik.

opvolging goed geregeld is. Bent u zelf geïnteres

Het vervangen van de huidige leden kan natuurlijk

seerd in de Cliëntenraad of kent u iemand die graag

niet in een keer, dat moet geleidelijk aan gedaan

lid zou willen worden? Stuur een mailtje naar

worden zodat we de nieuwe leden kunnen inwerken

secretariaat@zorggroepdrenthe.nl, één van de leden

tot goede opvolgers’, geeft Theo aan.

vroege ochtend is de muziek kalm van aard (easy listening,

In 2017 is het practoraat (een platform waar praktijkgericht

klassieke piano muziek) terwijl de muziek rond koffietijd

onderzoek wordt uitgevoerd) Zorg en Sensortechnologie

wat pittiger kan zijn. Op de zondagochtend kan er naar

opgericht waarbinnen Drenthe College, de gemeente

psalmen & gezangen en kerkelijke muziek

Assen, Hanzehogeschool en inmiddels meer dan 30 bedrij

geluisterd worden.

ven en instellingen samenwerken. In dit practoraat doen
studenten van Hanzehogeschool en Drenthe College in

Twee keer per dag wordt het programma ‘Muziek

opdracht van bedrijven en instellingen onderzoek naar het

Vitaminen’ uitgezonden. Dit interactieve programma is

gebruik van technologie in de praktijk. Een onderzoeks

van de Cliëntenraad zal dan

geschikt om samen met een familielid, bewoner of cliënt te

vraag kan bijvoorbeeld zijn: ‘wat verandert er in het gedrag

contact met u opnemen.

beluisteren. Elk liedje wordt voorafgegaan door een warme

van deze cliënt wanneer hij een Paro (een robotzeehond)

Wat vind je belangrijk om onze bewoners, cliënten en
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NATIONALE PANNENKOEKENDAG
Vrijdag 19 maart was alweer de 14e keer dat in Nederland

stem die de luisteraars vraagt naar een specifieke

in handen krijgt?’ of ‘welke middelen kunnen verpleegkun

gebeurtenis of een herinnering aan vroeger. Elk liedje

digen en artsen gebruiken om een diagnose op afstand te

dat in ‘Muziek Vitaminen’ voorbij komt spoort aan

stellen?’ Dit onderzoek leidt niet alleen tot kennis waarmee

tot interactie en dialoog.

technologie verder kan worden ontwikkeld en toegepast

hun naasten te laten weten over de cliëntenraad?

U kunt natuurlijk ook bij de

Theo vertelt; ‘Ik vind het goed om aan te geven dat

vacatures op onze website kijken:

wij als cliëntenraad veel meer fysiek aanwezig zouden

www.zorggroepdrenthe.nl/

willen zijn op de locaties dan de afgelopen periode

werken-bij/vacatures of

maar stimuleert ook de nieuwsgierigheid en onderzoeken

het geval is geweest. Helaas was dit het afgelopen

bijgaande code scannen.

de houding van studenten.

SCAN ME
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ACHTEROP
Mevrouw Jantje Bonder-Gommers woont sinds
januari 2016 in woonzorgcentrum De Wenning,
samen met haar man Hillegienus. Op maandagmid
dag fietst mevrouw op de teletrimmer, samen met
Ada Huiting. Ada is vrijwilligster bij De Wenning sinds
april 2013. Naast het fietsen begeleidt Ada onder
meer spelactiviteiten, verzorgt individuele bezoeken
en begeleidt de mensen die op de huiskamer zijn.
Waar bent u het meest dankbaar voor?
Dat mijn man zo goed voor mij zorgt. Ik zeg het niet
zo vaak tegen hem, maar het is wel zo.
Wat is de meest wijze raad die iemand u ooit heeft
gegeven?
Lastige vraag, waarbij er even met een scheef oog
naar haar man wordt gekeken. Samen komen ze tot
het volgende; Aan het begin van ons huwelijk woon
den we eerst bij de ouders in. We kregen toen de
mogelijkheid om voor een half jaar een gemeubileerd
huis te huren, dat hebben we gedaan. Maar toen
dat half jaar voorbij was moesten we eruit.
Op dat moment stonden er in de Molenstraat in
Assen een aantal huizen te koop. Wij hebben deze
bekeken, samen met onze vaders. Het leek goed,
maar financieel konden wij dit niet doen. Beide
vaders hebben toen aangegeven dat we het eigenlijk
wel moesten doen en dat zij borg voor ons zouden
staan. Zo gezegd, zo gedaan! Beste beslissing ooit
geweest. Deze stap heeft ons heel erg geholpen als
basis voor ons verdere leven.
Wat is uw favoriete lekkernij?
Och, zoveel… De dagelijkse kost om 12 uur smaakt
altijd erg lekker. Maar een zoute haring is ook wel
echt een traktatie.
Wat is de beste beslissing in uw leven?
Trouwen met Hillegienus! We zijn al 60 jaar getrouwd
en dit jaar komt er weer een jaartje bij.
Welk liedje roept herinneringen bij u op?
Geen specifiek liedje of herinnering, maar ik vind de
muziek van André Rieu erg mooi. Ook luister ik graag
naar Duitse muziek.

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

Waar u thuis bent

