
 1 

BINNEN!
bij Zorggroep Drenthe

Magazine voor cliënten, naasten en vrijwilligers
Nummer 5, mei 2022

Waar u thuis bent

IN GESPREK MET  
DICK OELEN OVER DE 

CLIËNTENRAAD 
PAGINA 6

NIEUWE MANIER VAN  
WERKEN VOOR  

WELZIJNSMEDEWERKERS
PAGINA 4

FEESTELIJKE  
HEROPENING  
SYMPHONIE  
IN EELDE
PAGINA 26



2        3 

INHOUD

www.theatermozaiekzuidlaren.nl  

www.galeriemozaiek.nl

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

www.bijdeburen.nl  

www.messchenstaete.nl

BINNEN! 
BIJ ZORGGROEP DRENTHE
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 het verhaal van een van onze medewerkers binnen 
Zorggroep Drenthe Thuis, een nieuwe werkwijze voor welzijns-
medewerkers, studieproject ZorgSaam en het traject dat wij  
doorliepen om het ISO 9001-2015 certificaat te behalen. Daarnaast 
kunt u lezen over het bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg  
& Jeugd aan De Vijverhof, de bijzondere hobby van een van onze 
medewerkers, project OpStap en vindt u natuurlijk weer een  
heerlijk recept.  

Wij wensen u veel leesplezier!

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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Beilen Spectrum
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Zorg thuis
Personenalarmering
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Individuele begeleiding
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NIEUWE MANIER VAN  
WERKEN VOOR  
WELZIJNSMEDEWERKERS
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Er worden dus nog steeds activiteiten aangeboden, 

maar deze komen voort uit de wensen en behoeften 

van cliënten. Hierdoor zullen activiteiten vaker indivi-

dueel of in kleine groepjes gehouden worden, omdat 

er aan iedere cliënt op zijn of haar manier aandacht 

gegeven wordt vanuit hun vraag. Welzijnsmedewer-

kers zoeken nog meer de samenwerking met vrijwilli-

gers, met de zorg, de facilitair medewerker, familie en 

instanties om de cliënt heen. Kortom; Samen voor een 

moooie dag!

Welzijn als onderdeel van het zorgplan

De welzijnsmedewerker stelt samen met de cliënt een 

individueel activiteitenprofiel vast. Daarvoor wordt 

gebruikt gemaakt van ONS, het digitale dossier van 

bewoners en cliënten. Op deze manier wordt van alle 

cliënten inzichtelijk waar de interesses liggen binnen 

de vijf gebieden van welzijn. Deze vijf gebieden zijn 

‘Recreatie en Ontspanning’, ‘Natuur en Bewegen’, 

’Kunst en Cultuur‘, ‘Zingeving en Religie’ en ‘Rondom 

huis en tuin’. 

Na het invullen van het activiteitenprofiel gaat de 

welzijnsmedewerker met de Eerst Verantwoordelijke 

Verzorgende (EVV-er) van de betreffende cliënt om 

tafel. Zij brengen de hulpvra(a)g(en) die uit het  

activiteitenprofiel naar voren kom(t)(en) in kaart 

en vertalen deze naar het zorgplan dat ook in ONS 

verwerkt is. Op deze manier wordt het welzijn van 

onze cliënten inzichtelijk. Daarnaast rapporteren 

welzijnsmedewerkers in ONS op de hulpvraag en komt 

welzijn ter sprake tijdens zorg-leefplan-besprekingen 

en Multidisciplinaire overleggen (MDO’s).

In het afgelopen jaar zijn belangrijke stappen gezet om het activiteitenaanbod voor 
cliënten binnen onze locaties individueel op maat te maken. Door deze (nieuwe)  
manier van werken is de werkwijze van de welzijnsmedewerker (voorheen activitei-
ten begeleider) veranderd. Voorheen werden activiteiten aangeboden en iedereen 
kon hieraan deelnemen), nu kijken we gericht welke activiteit gewenst is. 

Daarnaast worden de activiteiten in de agenda van de 

cliënt (in ONS) genoteerd. Zo kunnen alle betrokkenen 

zien wat het dagprogramma voor de desbetreffende 

cliënt is en kunnen alle disciplines hier rekening mee 

houden.

Blijven ontwikkelen

Welzijn in deze vorm is nog volop in ontwikkeling 

binnen Zorggroep Drenthe, maar het heeft ook al heel 

veel moois opgeleverd. Zo geven medewerkers van het 

welzijnsteam aan dat er meer samenwerking is tussen 

de verschillende disciplines. Men weet van elkaar beter 

waar zij mee bezig zijn en de wensen van cliënten zijn 

zichtbaar voor alle betrokkenen. Ook is er meer contact 

met familie. Onder andere door de familiegesprekken 

waarbij een medewerker van welzijn nu aanschuift, 

maar ook doordat familie via ONS (Caren zorgt) mee 

kan lezen en informatie kan aandragen.

Op het gebied van activiteiten zien we dat er nog 

steeds meer ingezet wordt op individuele aandacht. 

Voor cliënten die bijvoorbeeld aangeven niet in een 

grote groep te willen zijn, wordt een vrijwilliger  

gezocht om op het eigen appartement een spelletje  

te doen, een stuk te wandelen of gewoon even voor  

een praatje.

Een mooie ontwikkeling die nog volop door  

ontwikkelt! Maar ook een ontwikkeling die nooit  

stil zal staan. Want de zingeving van een individu  

kan gedurende het verblijf veranderen en hier zal  

de welzijnsmedewerker dan vanzelfsprekend  

op inspringen. 

Sinds 1 oktober 2021 is Richard van der Pluijm  

benoemd als directeur extramurale zorg- en dienst-

verlening. In deze functie is hij verantwoordelijk voor 

de aansturing van de medewerkers in de wijkverple-

ging (Verpleging & Verzorging), de medewerkers van 

Zorggroep Drenthe Thuis (Huishoudelijke hulp) en  

de samenwerking buiten Zorggroep Drenthe.  

Hij is erop gericht om in gezamenlijkheid binnen 

Zorggroep Drenthe, maar zeker ook in de keten, 

zoals bijvoorbeeld met huisartsen, ziekenhuizen en 

onderwijsinstellingen, de gehele extramurale zorg- en 

dienstverlening verder te ontwikkelen. Vanuit onze 

kernwaarden positiviteit, gastvrijheid en professio-

naliteit zorgen wij ook in de thuissituatie voor onze 

cliënten met de juiste zorg op de juiste plek. ‘Samen 

voor een moooie dag!’

ONZE DIRECTEUR EXTRAMURALE 
ZORG- EN DIENSTVERLENING

Zorggroep Drenthe is bezig met een belangrijke doorontwik  keling 
van haar extramurale zorg- en dienstverlening. In het Meerjaren-
beleidsplan 2020-2023 zijn stappen beschreven, waarbij ook de 
wijkverpleging en de overige extramurale dienstverlening binnen 
Zorggroep Drenthe een sterkere positie krijgen. Dit wordt in het  
huidige jaarplan en de jaren hierop volgend verder uitgewerkt.  
Om deze doorontwikkeling goed te kunnen waarborgen heeft  
Zorggroep Drenthe voor de zorg- en dienstverlening een tweede 
directeur aangesteld.

Gelukkiger in eigen woonomgeving

De maatschappij om ons heen vergrijst. Er zijn meer 

ouderen die vaak langer thuis blijven wonen. Meerde-

re onderzoeken tonen aan dat dit ook een oprechte 

wens is van veel (oudere) mensen. Ondanks dat soms 

de kwetsbaarheid toeneemt, is het aantoonbaar dat 

mensen echt gelukkiger zijn als zij zelf in regie kun-

nen blijven in hun eigen woonomgeving.

Wijkverpleging

Met de wijkverpleging helpen wij mensen met een 

zorgvraag om deze regie te behouden en voegen we 

waarde toe aan het welzijn van mensen. Onze zorg 

is gericht op herstel, bevordering of behoud van zelf-

redzaamheid. Dit vraagt verregaande professionaliteit 

van onze medewerkers in de wijk.

De teamcoördinatoren zijn de operationeel leiding-

gevenden van de medewerkers in de wijkverpleging. 

Er wordt gewerkt in teams die verspreid zijn over het  

gehele werkgebied van Zorggroep Drenthe. We zien 

de noodzaak en de uitdaging om onze extramurale 

zorg- en dienstverlening te laten groeien. Vanzelf-

sprekend in omvang, maar vooral ook in het kunnen 

bieden van complexere zorgvragen. Met de juiste 

zorg op de juiste plek, uitgaande van de behoefte van 

de cliënt, is de thuissituatie vaak goed in te regelen. 

Hierdoor dragen wij bij aan doelmatige zorg- en 

dienstverlening. Mensen hoeven niet, of minder lang 

in het ziekenhuis te verblijven en er is aandacht voor 

de mantelzorg. Een eventuele verhuizing naar een 

van onze woonzorglocaties kan, indien nodig,  

geleidelijk worden voorbereid en veel meer samen.

Zorggroep Drenthe Thuis

Extramurale zorg- en dienstverlening beperkt zich 

niet tot de wijkverpleging. Ook de Huishoudelijke 

hulp binnen Zorggroep Drenthe Thuis maakt dezelfde 

ontwikkeling door. Wij werken wijkgericht. Daarom 

verbinden wij zoveel als mogelijk de Huishoudelijke  

hulp met de wijkverpleging, een huishoudelijk  

medewerker kan zo laagdrempelig de wijkverpleging 

raadplegen. Op deze manier maken wij het verschil  

in de wijk.

Als directeur extramurale zorg- en dienstverlening 

geeft Richard leiding aan de operationeel leidingge-

venden van de extramurale zorg- en dienstverlening 

van Zorggroep Drenthe en Zorggroep Drenthe Thuis.
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Hoe bent u ertoe gekomen om lid te worden van  

de cliëntenraad?

Al enkele jaren woont mijn schoonmoeder in een  

appartement van De Wenning in Rolde. Als ik bij haar 

op bezoek ben hoor ik terug hoe het haar in de  

dagelijkse praktijk vergaat. Ook worden we door 

Zorgroep Drenthe goed op de hoogte gehouden van 

wat er allemaal speelt, o.a. via de nieuwsbrieven aan 

de contactpersonen. In één van die nieuwsbrieven 

werden kandidaten gevraagd voor de cliëntenraad, 

om mee te helpen aan het realiseren van de slogan 

‘Samen voor een moooie dag!’. Die oproep had  

direct mijn aandacht. Vooral ook door het woordje 

samen en de drie o’s!! Vanuit mijn bezoeken aan  

De Wenning en de nieuwsbrieven wist ik al iets over 

het reilen en zeilen in een woonzorgcentrum. 

Na verdere informatie ingewonnen te hebben, kwam  

ik in contact met de twee mensen, die in de cliënten-

raad van De Wenning zaten. Ik mocht enkele verga-

deringen bijwonen en na een kennismakings gesprek 

met bestuurder Lex Smetsers, had ik het gevoel dat 

ik me in de cliëntenraad wel eens thuis zou kunnen 

voelen. Begin 2021 is de toenmalige voorzitter van 

de lokale cliëntenraad van De Wenning gestopt en 

ben ik hem opgevolgd. Samen met Anneke Bonder 

(Rolde) hebben we ‘onze’ cliëntenraad vervolgens tot 

vier personen uit kunnen breiden met Anneke Eleveld 

(Hooghalen) en Sietske Tolner (Veendam). Alle vier 

hebben we familie in De Wenning wonen; wat zorgt 

Voor deze editie van Binnen! ging de redactie in gesprek met  
de heer Dick Oelen, voorzitter van de lokale cliëntenraad van  
De Wenning (Rolde) en lid van de centrale cliëntenraad. Hij vertelt 
graag meer over zijn functie binnen de cliëntenraad.

meedenken en -kijken in hoeverre zaken nóg beter 

afgestemd kunnen worden om de bewoners en cliënten 

een zo aangenaam mogelijke tijd in De Wenning te 

bieden. We zijn er in eerste instantie voor de bewoners 

en cliënten, maar een soepele samenwerking met de 

medewerkers is natuurlijk ook cruciaal. Samen met alle 

betrokkenen moeten we gewoon zorgen voor een zo 

moooi mogelijke dag voor de bewoners en cliënten.  

Als ons dat lukt, geeft dat heel veel voldoening. 

Onderwerpen waarbij we inmiddels betrokken zijn 

geweest zijn onder andere het Meerjarenbeleidsplan 

van Zorggroep Drenthe, het kwaliteitsbeleid, jaarplan 

en begroting 2022, het jaarplan 2022 van De Wenning, 

het opstellen van een informatiebulletin naar bewo-

ners, het bijwonen van welzijnsactiviteiten enzovoort. 

Voor 2022 willen we bijvoorbeeld het hele proces van 

aanmelding tot bewoning nog eens goed langslopen. 

Afgaande op de berichtgeving hieromtrent lijkt het dat 

dit nog beter kan worden gestroomlijnd. We krijgen 

ook met regelmaat cursus sen aangeboden over bijvoor-

beeld de werkwijze van de cliëntenraad, dementie en 

andere relevante thema’s. Voor mij als leek is heel veel 

nieuw en van belang om het werken in de cliëntenraad 

goed uit te kunnen voeren. Weer een bewijs dat je 

nooit uitgeleerd bent!!! 

Wat is voor onze bewoners, cliënten en hun naasten 

belangrijk om te weten over de cliëntenraad?

We hebben een brievenbus centraal in de hal bij  

De Wenning laten plaatsen. Daar mogen bewoners, 

cliënten en ook familieleden via een voorgedrukt 

briefje dat aan de bus hangt, allerlei zaken aan ons 

vragen of voorstellen doen. Men kan een telefoon-

nummer achterlaten, waarna wij contact met hen 

opnemen. Anonieme brieven kunnen helaas niet in 

behandeling worden genomen. 

LOKALE CLIËNTENRAAD  
VAN DE WENNING

Dick Oelen

Ook is er een centraal e-mailadres,  

clientenraad@zorggroepdrenthe.nl waarop men 

ons kan bereiken. Daarnaast komt eens in de twee 

maanden onze nieuwsbrief uit, die we naar bewoners, 

medewerkers en eerste contactpersonen sturen. We 

willen daarin zoveel mogelijk onze werkzaamheden 

toelichten, zodat ook familie op de hoogte is van het 

werk van de cliëntenraad van De Wenning. Ergens in 

de maand april nodigen we alle bewoners en cliënten 

uit voor een middagje theedrinken en we gaan dan 

met hen in gesprek over onze inzet.

Verder streven we ernaar om zoveel mogelijk ook 

tussentijds contact te houden met de bewoners en 

cliënten door aanwezig te zijn bij koffie- en recreatie-

momenten. Vanwege werkzaamheden elders zal dat 

per cliëntenraadslid wel verschillen. 

We zijn alle vier vrijwilligers, die zich, naast hun regu-

liere bezigheden, zo goed mogelijk voor de bewoners 

en cliënten van Zorggroep Drenthe in het algemeen en 

De Wenning in het bijzonder in willen zetten. En daar 

hebben we veel plezier in. Moooi toch, dat dit zo kan? 
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d’ Gezondheid liet ons danig in de steek.

Zodanig zelfs, dat er een red’lijk leven,

ondanks steeds liefdevolle burenhulp,

ons in ons stolphuis niet meer was gegeven.

In Zorggroep Drenthe’s torenhoge huis

vonden we warm’ en zorgverlend mensen,

die ons daarnaast omringden met hun steun 

en troost. Dat zonder tijdgebonden grenzen.

V’ral door hun toedoen zijn we nu weer thuis.

Moeten het leven zonder hen weer klaren.

Zullen alom getuigen van onz’ dank

aan hen, die ons steeds zo dienstbaar waren.

‘k Zal roepen op het nieuwe Koopmansplein,

duidelijk hoorbaar in all’ Asser straten:

“De best’ en liefste zorg voor hoofd en lijf

vind je in het Zorghotel Messchenstaete”.

Familie Abbring

DANKRIJM

voor een gemeenschappelijke basis. Als voorzitter 

van de lokale cliëntenraad (LCR) heb ik automatisch 

zitting in de centrale cliëntenraad, waar we met een 

sympathieke ploeg mensen van de andere lokale 

cliëntenraden van Zorggroep Drenthe veel bestuurlij-

ke en organisato rische zaken voorgelegd krijgen en 

bespreken. Ook worden onderling goede praktijk-

voorbeelden uitgewisseld. 

Wat maakt het werk voor de cliëntenraad  

voor u waardevol?

Vanaf mijn pensionering wil ik nog graag wat voor 

de maatschappij betekenen. Je bent niet alleen op 

de wereld, toch? Vandaar mijn aanmelding bij de 

cliëntenraad. Ruim 44 jaar heb ik met heel veel plezier 

met mensen van allerlei leeftijden en pluimage in 

het basisonderwijs mogen werken. Ik heb er plezier 

aan om met anderen samen te werken om daarmee 

voor alle betrokkenen een bijdrage te leveren aan 

een plezierige, waardevolle tijd. Eenzelfde gevoel 

heb ik nu ook als ik bij De Wenning binnenloop en 

van de bewoners of cliënten hun verhalen aanhoor 

en als ze me vertellen hoe prettig ze de verzorging en 

aandacht binnen De Wenning vinden. Natuurlijk hoor 

je dan ook wel aandachtspunten, die mogelijk voor 

verbetering vatbaar zijn. Daar horen we dan als cliën-

tenraad alert op te zijn. Als we die punten samen met 

de medewerkers en leidinggevenden op goede wijze 

nóg mooier op elkaar af kunnen stemmen, dan doet 

me dat veel deugd. Een goede communicatie is hierbij 

onontbeerlijk natuurlijk. Daarnaast vind ik het ook 

waardevol dat ik door dit werk weer allemaal nieuwe, 

enthousiaste mensen ontmoet, die zich met verve 

voor onze oudere inwoners inzetten. Kortom, tot nu 

toe beleef ik veel genoegen aan dit dankbare werk. 

Bij welke onderwerpen is de cliëntenraad onlangs 

betrokken geweest?

Allereerst wil ik kwijt dat ik vind dat we door bestuurder 

en betrokken medewerkers binnen Zorggroep Drenthe 

tijdig en adequaat worden geïnformeerd over allerlei 

zaken. We hebben best wat documenten te bestuderen! 

Dát heeft me wel wat verrast. De onderwerpen die we 

binnen de cliëntenraden bespreken worden niet alleen 

van bovenaf ingebracht, maar komen ook regelmatig 

vanuit de eigen cliënten raadsleden. Door gesprekken 

met bewoners en cliënten komen we op onderwerpen, 

waarin we ons verder willen verdiepen en uit willen 

zoeken hoe en waarom iets nu precies op dergelijke 

wijze geregeld is. Vervolgens willen we dan ook graag 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van dit interview ook 

belangstelling voor het mooie werk in een van 

onze cliëntenraden? Wilt u meepraten over de 

kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, dan 

bent u van harte welkom! We zoeken nog leden 

voor de locaties De Vijverhof in Assen en  

Spectrum in Beilen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Anneke Walda, ambtelijk secretaris, via T. (0592) 331 232 of  

per mail: a.walda@zorggroepdrenthe.nl.

SCAN ME

Benieuwd naar de  
vacatures van de  
cliëntenraad? 

‘Tot nu toe beleef ik veel  
genoegen aan dit dankbare werk.’
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Ludinge 13 | 9471 JD | Zuidlaren 
info@galeriemozaiek.nl  T. (050) 409 32 00

GALERIE MOZAIEK IN ZUIDLAREN 
Galerie Mozaiek ontvangt al sinds 2015 bekende 
en minder bekende kunstenaars. Galerie Mozaiek 
bevindt zich in woonzorglocatie Mozaiek in Zuidlaren 
en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Wij staan altijd open voor professionele exposities 
van beginnende of lokale kunstenaars. Heeft u inte-
resse om in Galerie Mozaiek te exposeren klik dan 
kunt u een mail sturen naar info@galeriemozaiek.nl. 
Op www.galeriemozaiek.nl vindt u meer informatie 
over de huidige expositie en de exposities die wij met 
veel trots de afgelopen jaren hebben mogen tonen.
 

GALERIE MOZAIEK ZUIDLAREN

‘GEOMETRISCH KLEURENRIJK’ 
Van 18 maart t/m 15 mei 2022 exposeert Johannes Blonk bij Galerie  
Mozaiek in Zuidlaren. Johannes Blonk (1959) is een beeldend kunste-
naar in de abstract geometrische kunst en hij creëert driedimensionale 
kunstobjecten. Zijn technische achtergrond en liefde voor moderne 
architectuur en design zult u zeker in zijn werk terugvinden evenals zijn 
drang naar minimalisme.

Bij het maken van een kunstwerk jongleert hij met basisvormen, ruimte, 
kleuren en schaduw totdat voor hem de juiste balans is gevonden. In 
Galerie Mozaïek worden voornamelijk zijn wandobjecten getoond maar 
Johannes Blonk creëert ook installaties, horizontale kunstwerken. Hij 
heeft tevens een designklok op zijn naam staan. De in Frankrijk wonende 
kunstenaar neemt in mei 2022 deel aan de internationale kunstbeurs 
‘Huntenkunst’ in Ulft. Meer van zijn werk is te zien op www.blonk.fr. 

Voor meer beelden van de expositie kunt u kijken op  

www.galeriemozaiek.nl/exposities/johannes-blonk

Van 20 mei t/m 3 juli is de expositie  

van Jantina Boonstra te zien. 

Wat houdt de rol van Casemanager Dementie in?

Wij worden benaderd  wanneer er hulp of advies  

nodig is bij iemand met geestelijke achteruitgang 

zoals dementie. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld via 

een huisarts een signaal bij ons terecht komt van een 

van zijn patiënten bij wie de diagnose dementie is  

gesteld. Maar ook wanneer iemand het gevoel heeft 

dat er ‘iets niet pluis is’ bieden wij laagdrempelige 

ondersteuning. Wij kunnen dan op zeer korte termijn, 

soms zelfs al dezelfde dag, bij deze persoon langs gaan. 

Hoe pak je zo’n eerste afspraak aan?

De eerste insteek is eigenlijk altijd om eerst alleen 

kennis te maken. Wanneer we bijvoorbeeld contact 

opnemen met iemand om een afspraak te maken 

waarbij we ons voorstellen als Casemanager  

Dementie, dan maakt dat de drempel erg hoog.  

Hun eerste reactie is vaak; Ja, maar ik ben niet  

dement!’ Daarom stellen we ons liever voor als  

medewerker van Zorggroep Drenthe die graag langs 

wil komen om kennis te maken. Zo kunnen we tijdens 

de kennismaking toch een beeld krijgen van de persoon. 

Vaak is bij zo’n eerste afspraak een naaste aanwezig.  

Meestal is dat een echtgeno(o)t(e) of een van de 

kinderen. We brengen dan de situatie rondom de 

persoon in kaart en kijken waar hij/zij en zijn of haar 

naaste(n) behoefte aan hebben. Als er al een diagnose 

is kunnen we veel vertellen over de verschillende soor-

ten dementie. Zo kan iemand bijvoorbeeld passief of 

emotioneel worden naarmate de ziekte zich ontwik-

kelt maar het kan juist ook zijn dat iemand erg actief 

wordt en bijvoorbeeld ineens overal naar toe wil. 

Naasten hebben dan behoefte aan handvatten hoe 

zij hier het beste mee om kunnen gaan. Daarnaast 

brengen we zo snel mogelijk het sociale netwerk in 

kaart. Wie zijn de naasten en wie kan een rol spelen 

in de dagelijkse gang van zaken en waar is ondersteu-

ning van buitenaf nodig. Dat in kaart brengen van het 

sociale netwerk is soms al een hele uitdaging, zo was 

er onlangs een cliënt die na een week nog op zoek 

was naar het telefoonnummer van zijn dochter.’

Samen voor een moooie dag!

Voordat wij bij iemand komen zijn er vaak al onder-

zoeken geweest. Wat daaruit naar voren komt geeft 

soms een negatief gevoel bij hem of haar omdat 

daaruit vooral naar voren komt wat niet meer gaat, 

waar de problemen zitten. We proberen dan vooral 

de positieve dingen te benoemen, kijken wat nog 

wel kan. Hoe kunnen we het thuis zo inrichten dat 

bepaalde dingen nog wel thuis kunnen, ‘samen voor 

een moooie dag!’

 

We zetten daarnaast vaak dagbesteding in om de 

mantelzorg te ontlasten. Het is erg belangrijk om zo 

lang mogelijk iets te kunnen blijven doen overdag. 

Meestal gaat een van ons tijdens zo’n eerste bezoek 

aan de dagopvang mee. Wanneer de naasten dit doen 

gebeurt het nogal eens dat diegene dan als de  

‘boeman’ wordt gezien, degene die ‘mij achterlaat 

op een onbekende plek.’ We doen ons best om een 

dagbesteding te zoeken die het beste bij de persoon 

past en proberen tijdens zo’n eerste bezoek vooral 

de leuke dingen te laten zien. Het is voor ons erg 

waarde vol dat we op deze manier kunnen bijdragen 

aan het langer thuis blijven wonen van mensen, op 

een zo prettig mogelijke manier.

Mensen blijven steeds langer thuis wonen maar er 

zijn ook steeds meer mensen met een vorm van  

dementie, hoe spelen jullie hier op in?

Mijn collega Jenny Zoelman is vorig jaar gestart 

met de opleiding tot Casemanager Dementie en 

zal binnen kort haar diploma halen. Zo hebben we 

straks dus twee Casemanagers Dementie. Zo kun-

nen we meer cliënten snel en laagdrempelig hulp 

bieden zodat zij, op een prettige en veilige manier, 

langer thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast heb-

ben we een speciale route in de wijkverpleging voor 

cliënten met een vorm van dementie. De cliënten 

worden dus zo veel mogelijk door een vast team  

geholpen, het is juist voor cliënten met een vorm 

van dementie erg prettig om een gezicht te zien  

dat ze kunnen herkennen.

Extra begeleiding

Waar wij als Zorggroep Drenthe vrij uniek in zijn is 

dat wij ook IB-uren kunnen inzetten. Dit staat voor  

Individuele Begeleidingsuren. Dit kan de Case-

manager Dementie aanvragen bij de gemeente. Deze 

hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij financiën, 

zorgen voor een daginvulling of het opzetten van een 

sociaal netwerk.

CASEMANAGER  
DEMENTIE

Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Ook 
van mensen met (beginnende) dementie wordt 
tegenwoordig verwacht dat ze zo lang mogelijk 
thuis blijven wonen. Daarnaast is dat ook vaak 
hun eigen wens of de wens van familie. Er komt 
veel op mensen af wanneer de diagnose dementie 
wordt gesteld, bij henzelf en hun naasten.  
Een Casemanager Dementie kan dan erg waarde-
vol zijn in de ondersteuning binnen de wijkzorg. 
Over de rol van Casemanager Dementie ging de 
redactie in gesprek met Daphne Boosman en Jenny 
Zoelman. Daphne is al Case manager Dementie bij 
Zorggroep Drenthe, Jenny volgt momenteel de 
opleiding. We spraken hen over hun rol als Case-
manager Dementie (in opleiding). 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Casemanager Dementie of heeft u het 

gevoel dat er ‘iets niet pluis’ is? Neemt u dan contact op met onze 

Casemanagers via (06) 17 29 43 97 of (06) 27 12 33 22. U kunt uw 

vraag ook stellen aan de collega’s van het Zorgservicebureau via  

T. (0592) 305 765.
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OPSTAP BIJ  
ZORGGROEP  
DRENTHE

Hoe helpen we meer mensen aan een baan in de zorg? Marcel 
van der Meulen, directeur Zorg en Behandeling bij Zorgroep 
Drenthe, bedac  van de belangrijkste onderdelen uit het project 
OpStap. Via OpStap kunnen zij-instromers en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding volgen en meelopen 
met ervaren zorgmedewerkers, om uiteindelijk aan de slag te 
gaan bij Zorggroep Drenthe. 

STUDIEPROJECT ZORGSAAM

vanuit de diverse media is er behoorlijk wat aandacht 

geweest voor dit unieke project. Zo werd er onder 

andere door RTV Drenthe en Nieuwsuur op televisie 

aandacht aan besteedt maar ook was Lex Smetsers, 

raad van bestuur te gast in het radioprogramma  

Cassata van RTV Drenthe. Daarnaast brachten wet-

houder J. Broekema en beleidsambtenaar J. Gernaat 

van de gemeente Assen een werkbezoek aan ons 

Centraal Bureau in Assen. Hierbij stond het thema 

arbeidsparticipatie centraal en ook hierbij kwam ons 

studieproject ZorgSaam ruimschoots aan de orde.

De studenten hebben een bijzondere reis  

afgelegd. Hier zijn diverse filmpjes en verha-

len van gemaakt. Op onze website maakten 

we daarom een speciale pagina waarop al het 

nieuws wordt gepubliceerd. Daar zijn ook de 

verschillende filmpjes en berichten te vinden 

over hun reis naar Nederland, hun voor-

bereidingen en de eerste periode in  

Nederland en bij Zorggroep Drenthe. 

We nodigen u van harte uit 

om eens een kijkje te nemen 

op deze pagina:  

www.zorggroepdrenthe.nl/ 

werken-bij/ 

studie project-zorgsaam

In de uitgave van december 2020 van dit magazine heeft u wellicht 
gelezen over een bijzonder studieproject bij Zorggroep Drenthe, 
ZorgSaam. Het tekort aan zorgprofessionals neemt al langere tijd 
toe. Zorgaanbieders vissen allemaal in dezelfde vijver, dus moeten 
we anders gaan denken, durven en gaan organiseren. Zo zijn wij,  
in samenwerking met Yomema, een organisatie die zich richt op  
de buitenlandse arbeidsmarkt, gestart met dit unieke project.  
Oorspronkelijk zouden wij in het najaar van 2020 al starten met  
31 studenten vanuit Indonesië, helaas moest dat vanwege de  
situatie rondom Corona worden uitgesteld. Gelukkig konden de  
studenten, inmiddels uitgebreid naar maar liefst 40, in november 
van het vorige jaar toch naar Drenthe komen.

SCAN ME

Afgestudeerde verpleegkundigen uit Indonesië

Alle studenten hebben een hbo of hoger werk- en 

denkniveau en hebben in hun thuisland een oplei-

ding tot verpleegkundige afgerond. Zij willen graag 

een diploma dat wereldwijd geldig is. In Nederland 

zijn zij op dit moment bevoegd en bekwaam om te 

werken als verzorgende IG. Omdat zij al een studie 

hebben gevolgd in hun thuisland krijgen zij voor hun 

studie tot hbo verpleegkundige in Nederland veel 

vrijstellingen. Daardoor kunnen zij, naast de uren 

waarop zij op school moeten zijn, ook veel uren in de 

zorg werken. Uiteraard wordt het studieproject goed 

begeleid, zowel vanuit Yomema als vanuit Avans+ 

(dochteronderneming van Avans Hogeschool; het 

opleidingsinstituut waarmee samengewerkt wordt) en 

Zorggroep Drenthe.

Studieproject in de media

Inmiddels zijn de studenten al behoorlijk thuis binnen 

onze organisatie en in Drenthe. U heeft waarschijn-

lijk al een of meer van hen mogen ontmoeten. Ook 

Personeelstekort is al jaren een probleem in de zorg 

en in zijn zoektocht naar mogelijke oplossingen 

ontdekte Marcel dat er bij het UWV een bak vol CV’s 

lag van mensen die in de zorg wilden werken maar 

geen diploma hadden. Kennelijk waren werkgevers er 

niet op gericht om deze mensen aan zich te kunnen 

binden. Hij werkte destijds bij zorgorganisatie Patyna 

in Friesland en legde al snel contact met een lokale  

mbo-school; ROC Friese Poort. Zij schreven een  

specifiek lesprogramma dat voldoet aan een landelijk 

diploma helpende niveau 2. 

Binnen twee maanden kon de eerste groep ‘OpStappers’ 

in Friesland beginnen! Nadat hij de overstap maakte 

van Patyna naar Icare, introduceerde hij ook daar  

OpStap en inmiddels ook bij Zorggroep Drenthe.

In het najaar van 2021 werd een bijeenkomst geor-

ganiseerd voor maar liefst 70 mogelijke kandidaten! 

Na een gezamenlijke introductie waren er één op één 

speeddates. Op deze manier konden de kandidaten 

kort kennis maken met de organisatie en konden 

wij vanuit de organisatie een beeld krijgen van de 

kandidaten. De geselecteerde kandidaten zijn vervol-

gens begin november gestart met de oriëntatiefase. 

In deze fase lag de nadruk erop om hen echt kennis 

te laten maken met de zorg. In deze fase van zo’n 

drie maanden konden ze bij een van onze locaties 

meelopen. Op deze manier konden ze een goed beeld 

krijgen of de zorg echt bij hen past.  

Begin februari 2022 zijn de eerste 20 kandidaten 

daadwerkelijk gestart om in een jaar hun diploma 

Helpende Zorg en Welzijn te halen. Elke week volgen 

zij een dag les en daarnaast werken ze twee dagen 

in de zorg waar ze meelopen met ervaren zorg-

medewerkers. Na hun diplomering krijgen zij een  

vast contract bij Zorggroep Drenthe.  

 

We zijn heel blij met deze collega’s en wensen hen 

veel leer- en werkplezier toe!



logboek met hierin alle geregistreerde vliegtuigen die 

op dit moment in bedrijf zijn. Dan zoek ik het op in het 

boek en zet een turfstreepje achter het vliegtuig.  

Ik vind het leuk om dat op deze manier bij te houden. 

Welke app gebruik je hiervoor?

Dat is ‘Flight Radar 24’. De betaalde versie, die is 

uitgebreider dan de gewone versie. De gewone versie 

gebruiken mensen vaak om te kijken of familie al is 

aangekomen wanneer ze op vakantie gaan. 

Heb je wel eens in de app gezien dat een vliegtuig 

van de radar verdween?

Niet direct, maar anderen wel en dan wordt de 

route van het desbetreffende vliegtuig op social 

media gezet zodat je het terug kunt zien. Ik heb 

een abonnement op een tijdschrift over piloten en 

vliegtuigen. Zij plaatsen onder andere artikelen over 

onderzoeken en oorzaken van vliegtuigrampen. Dan 

kun je lezen wat er uit de onderzoeken naar voren is 

gekomen en wat de reden is waardoor een vliegtuig 

is gecrasht. Er zijn ook vermiste vliegtuigen, zoals de 

MH370 van Maleisië dat in 2014 verdween en nooit 

meer is teruggevonden.

In coronatijd werd er weinig gevlogen, was er voor 

jou nog wel wat te zien in de app?

Nee, daar schrok ik best van. Zo weinig vliegverkeer. 

We wonen in een aanvliegroute en dan is het normaal 

gesproken heel erg druk. Toen was het heel stil, on-

werkelijk. Dit heeft ongeveer een half jaar geduurd. 

Op een gegeven moment kwam het weer enigszins op 

gang met vliegtuigen die goederen vervoerden, zoals 

persoonlijke beschermingsmiddelen uit China…

Houd je ook van vliegtuigen spotten in het echt?

Ik ga wel eens naar de polderbaan bij Schiphol, maar 

het is niet zo dat ik daar uren sta te kijken. Meestal 

een uurtje, soms wat foto’s maken of naar de winkel 

met modelvliegtuigjes. Ik heb een serie van de KLM 

Wanneer ben je bij Zorggroep Drenthe komen werken?

Sinds 2017 werk ik voor Zorggroep Drenthe. Ik ben 

begonnen als clustermanager Facilitair en daarna ben 

ik doorgegroeid naar manager van het Service bedrijf. 

Vanuit het Service bedrijf (voorheen facilitair bedrijf) 

geven wij op het gebied van o.a. eten en drinken, 

huishouding, receptie, bedrijfshulpverlening (BHV), 

inkoop, ondersteuning aan het primaire proces.

Wat vind je leuk aan je werk?

Echt geen dag is hetzelfde. Ik ga met veel plezier naar 

m’n werk. Ik vind het leuk om bezig te zijn met de 

professionalisering van de Zorggroep in de breedste 

zin van het woord.  

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik klus heel graag. Schilderen vind ik leuk, maar ik heb 

ook grotere klussen gedaan zoals een overkapping, 

uiteraard met hulp van de timmerman. Mijn vrouw 

Carin en ik hebben vijf kinderen en daarnaast zijn 

en deze wil ik compleet maken. Toen het zo slecht 

ging met KLM ging me wel aan het hart.

Wanneer is je interesse voor vliegtuigen ontstaan?

Toen ik een jaar of acht of negen was woonden wij 

tegenover een kapitein-piloot van de luchtmacht. 

Zijn kinderen waren dol op vliegtuigen en door hen 

werd ik aangestoken. Op een dag mocht ik met de 

overbuurman en zijn kinderen mee naar de vlieg basis 

in Leeuwarden. Hij nam ons mee naar de start-lan-

dingsbaan en we zagen niet alleen een Starfighter, we 

mochten er ook in zitten, geweldig! Toentertijd ben ik 

modelvliegtuigjes gaan maken. Tegenwoordig koop ik 

ze kant en klaar…

Houd je zelf van vliegen en heb je een favoriet model?

Ik vlieg niet veel, af en toe een vliegvakantie meer 

niet. De eerste keer dat ik vloog, zaten we in een 

onweersbui. Toen dacht ik, zo hoeft het niet voor mij, 

haha. De volgende keer dat ik ging vliegen vond ik 

het wel leuk. Ik heb ook eens zelf mogen vliegen.  

Dat was op een introductiedag van vliegveld  

Drachten. Ik heb toen een hele dag meegelopen en 

mocht aan het einde van de dag met behulp van een 

piloot, zelf ook een stuk vliegen. Het mooiste vlieg-

tuig vind ik de ‘Queen’. Dat is een Boeing 747 met een 

bult erop.

Tot slot heb ik nog twee oude ansichtkaarten uit de 

jaren 70 voor je met daarop een KLM toestel en een 

Britse Harrier. 

Oh wat leuk! Dankjewel. 

Dus als iemand nog kaarten met vliegtuigen heeft  

of iets dergelijks… Daar kunnen ze jou wel blij  

mee maken?

Zeker haha!

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

WIE BEN IK?
Otto Hoekstra
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we inmiddels de trotse opa en oma van twee klein-

kinderen. Prachtig is dat! Natuurlijk help ik ook bij 

de kinderen met klussen en het is fijn dat samen met 

hen te kunnen doen. Ik ben echt een buitenmens. Dus 

werken in de tuin hoort hier zeker bij. Verder fietsen 

en wandelen we graag.

Tijdens een pub quiz van Zorggroep Drenthe, bleek 

dat je ook nog een andere hobby hebt… vliegtuigen! 

Je wist namelijk het antwoord op de vraag welke 

vlieg tuigmaatschappijen bij de getoonde logo’s hoorden.

Ja, ik kan dingen makkelijk onthouden want ik heb 

daarvoor een fotografisch geheugen. Dat is met namen 

onthouden erg handig. En wat betreft de vliegtuigen, 

alles wat te maken heeft met vliegtuigen vind ik leuk. 

Ik mag er graag over lezen en als ik buiten ben en ik 

hoor een vliegtuig, kijk ik altijd omhoog. Ik wil dan  

weten welk vliegtuig het is, op welke hoogte het 

vliegt, waar het heen gaat enzovoorts. In een speciale  

app zie ik welk vliegtuig het is. Tevens heb ik een 
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Ome Jans had een probleem

ome Jans weur veul te zwoor

ome Jans mus op dieet.

Mor hoe kriej dat veur mekoor

want wieder aal mor wieder

mus de boks van Ome Jans.

Mor om is wat af te valn

Door veur kreeg hij in hoes gien kans.

Want zien moe die kookte toch zo 

lekker

met dik vet spek en zoepmbrij

en een dikke pan vol eerpels

en een lekkere pudding door nog bij.

Dan nog een lekker koppie koffie

met doorbij een dik plak koek.

En tot slot een schuttletie met proemm

want dan kun e beter oet de broek.

‘EEN PROBLEEM’

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.

VAN EEN HOBBY NAAR
EEN RUBRIEK IN BINNEN!

‘Allereerst wil ik mij graag even voorstellen, mijn 

naam is Grant Ramazani en ik ben werkzaam als huis-

houdelijk medewerker bij Zorggroep Drenthe Thuis. 

Samen met mijn vrouw en vier kinderen van 10, 11, 

12 en 14 jaar woon ik in Assen. Naast mijn werk bij 

Zorggroep Drenthe Thuis ben ik predikant en preek ik 

zondags in de kerk. Dit doe ik met veel liefde.

Inmiddels ben ik bijna drie jaar werkzaam voor  

Zorggroep Drenthe Thuis. Mijn vrouw werkte al in de 

wijkverpleging bij Zorggroep Drenthe. Via haar heb 

ik kennis mogen maken met de organisatie en heb 

ik, naar aanleiding van een vacature in een krantje, 

gereageerd op deze functie. Voorheen werkte ik als 

housekeeper bij de Bonte Wever waar ik al veel over de 

schoonmaak heb mogen leren. In het begin was mijn 

nieuwe baan erg wennen, maar mijn leiding gevende 

van toen heeft mij hierbij geholpen en heeft mij uitge-

daagd om nieuwe dingen gewoon te proberen. Ik weet 

nu precies hoe alles werkt en waar ik naar toe moet.

ANEMOON  

BIJTJES  

BINNEN

BLOEIMAAND  

BLOEMETJES  

BLOESEMFEEST

BUITEN  

FLORALIA  

HEMELVAARTSDAG

IJSHEILIGEN  

KEUKENHOF  

LAMMETJES

LENTE 

MARIAMAAND  

MEI

MOEDERDAG  

NEST  

PLEIADEN

STIER  

TEMPERATUUR  

TWEELINGEN

VOGELS  

VOORJAAR  

ZON

GRANT RAMAZANI  
huishoudelijk medewerker  
bij Zorggroep Drenthe Thuis

De redactie van Binnen! ontving een mooi artikel van een van onze medewerkers dat 
wij graag met u delen. 

‘Door alleen even koffie met haar te  
drinken werd ze blij en kon ik met een 
goed gevoel weer naar huis toe.’

Over het algemeen heb ik twee à drie cliënten op een 

dag waar ik vaak met de auto naar toe ga. Als het dicht 

bij is ga ik lekker op de fiets naar mijn werk. Ik doe 

mijn werk met heel veel liefde, passie, hoop en met 

mijn hart. Na mijn werk kom ik thuis bij mijn kinderen 

en heb ik een goed en voldaan gevoel. Ik ben blij dat 

ik mensen kan helpen die deze ondersteuning nodig 

hebben, dit vind ik ook het leukste aan mijn werk.

Een moeilijk, maar ook heel mooi moment vond ik 

afgelopen kerst. Met één van mijn cliënten heb ik een 

goede band. Deze cliënt gaf aan zich erg eenzaam te 

voelen in die periode. Ze heeft kinderen, maar die  

wonen beiden verder weg. Hierdoor ziet zij haar  

kinderen bijna nooit. Met Kerst heb ik even de tijd 

genomen om een kop koffie met haar te drinken. 

De tranen sprongen in haar ogen. Ik weet dat je dan 

professioneel moet blijven, maar dit deed mij ook veel. 

Door alleen even koffie met haar te drinken werd ze 

blij en kon ik met een goed gevoel weer naar huis toe. 

Dat je iemand hiermee kan verblijden vind ik fijn.

Ik hoop binnen Zorggroep Drenthe te mogen  

doorgroeien. Het liefst zou ik een opleiding willen 

doen om uiteindelijk, net als mijn vrouw, in de zorg  

te mogen werken. Ik heb gehoord dat dit met 

 bijvoorbeeld het project ‘OpStap’ zou kunnen.  

Dit ga ik in de gaten houden en ik hoop dat ik op  

die manier kan doorgroeien en voor Zorggroep  

Drenthe kan blijven werken.

Groetjes Grant’



16       

NATIONALE  
ZORGKLAS
In april 2021 startte een groep van 17 enthousiaste -

lingen in de zorg, zij-instromers vanuit de corona-

banen, met de Nationale Zorgklas bij Zorggroep 

Drenthe. In een periode van zes maanden volgden 

zij een traject om het certificaat ‘Individuele  

Zorg verlener niveau 3’ te behalen. Een groot aantal 

van hen is vervolgens doorgestroomd en in septem-

ber 2021 gestart met de BBL opleiding Verzorgende 

IG. Zij volgen een verkort, gepersonaliseerd traject 

van werken en leren gedurende 18 maanden bij 

Zorggroep Drenthe en het Drenthe College. Een 

hele mooie ontwikkeling in het praktijkgericht en 

vraaggestuurd opleiden.
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De inspectie toetste tijdens het inspectiebezoek in 

juli 2021 of de zorg bij De Vijverhof aan alle normen 

binnen het toetsingskader voldoet. De inspectie 

richtte zich met name op de zorg aan cliënten met 

psychogeriatrische zorgvragen. De IGJ concludeert in 

haar definitieve rapport dat de geboden zorg bij De 

Vijverhof (grotendeels) voldoet. 

De inspectie constateert dat Zorggroep Drenthe 

met het ingezette verbetertraject een verbeterslag 

tot stand heeft gebracht. De nodige kwaliteits-

verbeteringen op diverse normen werden gereaiseerd. 

Ook de cultuuromslag heeft inmiddels de gewenste 

resultaten bereikt. ‘Zorgverleners werken gepassio-

neerd met en voor de cliënten aan ‘Samen voor een 

moooie dag!’. Wel vroeg de IGJ ons om extra aan-

dacht te besteden aan hoe wij de onvrijwillige zorg 

inrichten. In december 2021 informeerden wij de IGJ 

hoe wij daar verder vorm en inhoud aan geven. 

Lex Smetsers, raad van bestuur: ‘Zorggroep Drenthe  

en daarmee ook De Vijverhof heeft intensief gewerkt 

aan verdere verbetering van de kwaliteit van haar 

zorg- en dienstverlening. Een nieuwe koers werd 

ingezet: Samen voor een moooie dag!, niet alleen 

voor bewoners en cliënten, maar ook voor medewer-

kers en vrijwilligers. Stap voor stap werden resultaten 

geboekt. Het samen lerend verbeteren is een continu 

proces wat wij met elkaar aldoor aandacht zullen 

blijven geven.’ 

Het vervolgbezoek aan Zorggroep Drenthe stond  

eigenlijk al gepland voor 2020, maar kon destijds geen 

doorgang vinden in verband met de maatregelen 

rondom het coronavirus. In de tussenliggende periode 

onderhield de IGJ telefonisch contact met Lex Smetsers, 

raad van bestuur van Zorggroep Drenthe. 

De IGJ brengt periodiek een bezoek aan alle  

zorginstellingen in Nederland om te toetsen  

of zij voldoen aan een groot aantal wettelijke-  

en veldnormen.

INSPECTIEBEZOEK INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG & JEUGD: 

Zorgverleners werken gepassioneerd 
aan ‘Samen voor een moooie dag’  
met en voor cliënten

In juli 2021 bracht de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) een inspectiebezoek aan De Vijverhof 
in Assen. Dit bezoek was een vervolgbezoek van het inspectie bezoek in december van 2018 bij  
Mozaiek in Zuidlaren. In het najaar van 2021 ontvingen wij het definitieve rapport van de IGJ en  
daaruit blijkt dat zij tevreden zijn over de stand van zaken bij Zorggroep Drenthe. 

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)

Zorggroep Drenthe wil positief bijdragen aan ‘samen 

voor een moooie dag!’ Wij vinden het belangrijk dat 

het verhaal wat onze bewoners en cliënten met zich 

meebrengen wordt gehoord en gezien. Daarnaast 

willen we persoonsgerichte ondersteuning bieden 

waarbij voortdurend wordt getracht de kwaliteit van 

zorg en van leven te verbeteren. Het contact met 

familie en naasten vraagt steeds meer een benadering 

die is gebaseerd op dialoog.

Omdat ook het multidisciplinaire proces binnen  

onze organisatie sterk in ontwikkeling is vraagt de 

coördinatie hiervan meer van onze verzorgenden  

dan voorheen. Dit alles heeft gemaakt dat de rol  

van contactverzorgende is komen te vervallen en  

dat een nieuwe functie werd geïntroduceerd;  

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV).

Alle EVV-ers volgden een interne training om deze 

nieuwe functie te kunnen vervullen. Vervolgens  

volgen zij in groepen een externe scholing EVV via het 

Drenthe College. Inmiddels heeft de eerste groep het 

diploma EVV-er ontvangen. Hierna zullen nog  

twee groepen starten met hun vervolgopleiding  

voor EVV-er.

 

De EVV-er vormt een belangrijke schakel tussen aan 

de ene kant de bewoner of cliënt en diens naaste(n), 

en aan de andere kant het zorg- en behandelteam en 

welzijnsmedewerkers. 

 

EVV-ERS
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Kun je wat over jezelf vertellen?

Mijn naam is Irene Vinke. Ik werk fulltime als senior 

HR adviseur, arbo adviseur en klachtenfunctionaris 

voor cliënten en bewoners bij Zorggroep Drenthe.

Ik werk al heel lang, ongeveer 32 jaar, bij Zorggroep 

Drenthe. Destijds heb ik een opleiding directie

secretaresse gedaan, ik wist toen nog niet zo goed 

wat ik wilde worden. Het klinkt cliché, maar eigenlijk 

wilde ik vooral moeder worden. Ik was 18 jaar toen 

ik afstudeerde en kreeg toen direct een baan als 

directie secretaresse bij een importeur van cosmetica.  

Dat heb ik 2,5 jaar gedaan, toen ging het bedrijf 

helaas failliet. Ik ging toen op zoek naar een nieuwe 

baan en zag een vacature voorbijkomen van De  

Vijverhof. Ze zochten een administratief medewerk(st)er. 

Daar heb ik op gesolliciteerd en ben aangenomen. 

geen computer en ik werkte op grote vellen papier. Een 

keer in de maand mocht ik dan alles inkloppen op een 

grote computer bij de receptie, op een floppy. Die werd 

vervolgens verstuurd en na een paar weken kregen we 

dan een doos terug met salarisstrookjes.

Hoe ben je uiteindelijk in je huidige functie  

terecht gekomen?

Begin jaren ’90 ging De Vijverhof een aantal samen 

werkingen aan met Symphonie en Spectrum. Deze 

locaties heetten destijds anders. Omdat de administratie 

voor drie vestigingen wel erg veel werd voor één persoon 

besloot Zorggroep Drenthe om de functie op te splitsen 

in boekhouden en salarisadministratie. Ik kreeg toen de 

vraag wat ik het liefst wilde doen. Ik heb voor salarisad

ministratie gekozen en heb daar toen mijn diploma’s voor 

gehaald. Dat heb ik tot 2005 gedaan en ben daarnaast 

nog een tijdje als verzuimcoördinator actief geweest.  

Omdat ook deze functie zich begon uit te breiden ben 

ik hier uiteindelijk mee gestopt. Niet alleen de functie, 

maar ook Zorggroep Drenthe groeide enorm. Toen de 

toen malige personeelsfunctionaris weg ging kwam de 

bestuurder bij mij om te vragen of ik dit zou willen doen. 

Hij dat dacht dat ik dat wel kon, ondanks dat ik daar 

geen papieren voor had. Ik ben op dat aanbod ingegaan 

en kwam er al vrij snel achter dat ik het heel erg leuk 

vond. Ik heb toen nog een opleiding gevolgd en heb 

deze functie tot zo’n twee jaar geleden bekleed.

Begin 2019 vond ik dat het tijd was voor iets anders. 

Ik had altijd al het idee; ik wil dit niet tot mijn pensi

oen blijven doen. Er was op dat moment een vacature 

INTERVIEW

Irene Vinke

Geef je zorgorganisatie ook een 
review en help anderen kiezen. 

‘Arbocoördinator’ die wij niet gevuld kregen. Tege

lijkertijd gaf Lex Smetsers, Raad van Bestuur, aan dat 

er geen klachtenfunctionaris was. ‘Dat zie ik jou wel 

doen’, zei hij destijds. Zo gezegd, zo gedaan en sinds 

dat moment heb ik beide functies in mijn portefeuille. 

Kun je een voorbeeld noemen van je werkzaam heden?

Aan de functie van arbo adviseur zijn bij Zorggroep 

Drenthe tevens de wettelijke taken van preventie

medewerker gekoppeld. In deze functie ben ik 

verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren van de 

RisicoInventarisatie en Evaluatie (RI&E). Als werk

gever zijn we verplicht deze uit te voeren. Dit is een 

doorlopend proces, welke voortdurend aandacht 

vraagt. Met een RI&E beschrijf je de risico’s in een 

organisatie op het gebied van gezondheid en veilig

heid van medewerkers. Hiermee krijg je als werk

gever snel inzicht in de situatie en kun je zien waar 

verbeteringen in de organisatie nodig zijn. 

Daarnaast doen we ieder jaar veiligheidsrondes.  

Deze neem ik altijd gecombineerd af met Sven Volkers,  

functio na ris gegevensbescherming, want privacy heeft 

De redactie sprak met 
Irene Vinke over haar 
loopbaan bij Zorggroep 
Drenthe en haar huidige 
functie.  

ook met veiligheid te maken. We willen natuurlijk een vei

lige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers.

Je bent dus HR & arbo adviseur en klachtenfunctionaris. 

Wat vind je het leukste om te doen?

Ik haal voldoening uit al mijn functies. Wat ik het leukste 

vind in mijn werk is het in gesprek zijn met mensen. Of 

het nu medewerkers, leidinggevenden, collega’s, cliënten 

of diens vertegenwoordigers zijn. Van nature ben ik 

een bemiddelaar. Ik weet dat ik goed kan luisteren en 

weet dat ik het in me heb om niet te snel te oordelen. 

Eigenschappen die ik kan inzetten voor al mijn functies. 

Ik vind het altijd boeiend om te horen wat mensen drijft, 

waarom ze doen wat ze doen en wat heeft geleid tot 

bepaald gedrag bij bijvoorbeeld een medewerker of tot 

een klacht bij een cliënt. Hierover in gesprek gaan en 

dan te kunnen bijdragen aan een oplossing of herstel 

van vertrouwen in de relatie is mooi om te doen.  

‘Ik vind het heel erg leuk om 
klachten op de juiste manier 
af te handelen.’

‘Lex Smetsers, raad van bestuur, gaf aan 
dat er geen klachtenfunctionaris was.  
‘Dat zie ik jou wel doen’, zei hij destijds.’

Wat leuk! En hoe ging dat, 32 jaar geleden?

Dat weet ik nog heel goed. De Vijverhof was destijds 

nog een echt klassiek bejaardentehuis met een directeur, 

een administrateur en een administratief medewerker. 

Als administratief medewerker deed je eigenlijk alles. 

Personeelszaken, salarisadministratie, receptie, ga zo 

maar door. En alles ging toen nog met de hand. Ik had 
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RECEPT

 Bereiding

Was en schil de schorseneren, snijd in kleine, schuine plakjes. Kook 

deze in melk en wat water met de knoflook en tijm beetgaar. Haal 

uit de pan en laat het afkoelen in een schaaltje.

Doe alle ingrediënten van de chimichurri (behalve de olie) in een 

blender en druppel de olie erbij totdat een mooie gladde massa 

ontstaat. Maak op smaak met peper en zout. Bak ondertussen de 

heilbot mooi lichtbruin en bestrooi met peper en zout. Tijdens het 

bakken van de heilbot verwarm je de schorseneren in een beetje 

room en knoflook (hoeft alleen warm te worden). Breng op smaak. 

Het safraan kroepoekje (op de foto) wordt kort gefrituurd. Maak een 

spiegel van de chimichurri op een warm bord, schep de schorsene-

ren, zonder te veel room, in het midden van het bord, leg daarop de 

heilbot en maak het af met winterpostelein. Eet smakelijk!

HEILBOT MET 
SCHORSENEREN,  
CHIMICHURRI EN 
POSTELEIN

In september 2017 ben ik begonnen als wijk-
verpleeg kundige bij Zorggroep Drenthe. Ik werkte 
toen in Eelde en deed daarnaast de coördinatie 
van de Thuiszorg. Sinds maart 2019 ben ik als 
ELV-consulent werkzaam. ELV wordt bij alle  
locaties van Zorggroep Drenthe aangeboden.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor ELV?

Wanneer iemand tijdelijk extra zorg nodig heeft, 

waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nood-

zakelijk is kan iemand in aanmerking komen voor 

ELV. Maar ook wanneer iemand tijdelijk niet in staat 

is om voor zichzelf te zorgen bijvoorbeeld door een 

kortdurende ziekte of het herstel daarvan of vanwege 

een medische ingreep of als de mantelzorg de nodige 

zorg tijdelijk niet kan bieden. Ook wanneer iemand 

moet aansterken na een ziekenhuisopname en her-

stellen in de thuissituatie niet mogelijk is kan iemand 

in aanmerking komen voor ELV. De huisarts zorgt in 

voorkomende gevallen voor de benodigde indicatie. 

De kosten van ELV vallen onder de Zorgverzekerings-

wet. Dit betekent dat er geen eigen bijdrage geldt 

voor de zorg en diensten tijdens het tijdelijk verblijf. 

Het kan wel voorkomen dat er kosten in rekening 

worden gebracht wanneer het eigen risico nog niet 

(volledig) is gebruikt.

Wat houdt de rol van ELV-consulent in?

Als ELV-consulent coördineer ik het gehele ELV-proces 

binnen Zorggroep Drenthe. Door nauw contact met 

de teamcoördinatoren en collega’s te onderhouden 

wordt een zo efficiënt mogelijke en uniforme werk-

wijze van het proces nagestreefd. Bij ELV zijn de eisen 

van de zorgverzekeraars het uitgangspunt, omdat ELV 

vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Dat bete-

In deze editie van Binnen! 
vertelt Janneke Walstra u graag 
meer over haar werk  
als ELV-consulent bij 
Zorggroep Drenthe.

kent dat aan ELV-zorg andere eisen worden gesteld 

dan zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ) 

geregeld is.

 

Ook kan ik bijvoorbeeld gevraagd worden om mee 

te kijken bij complexe zorgvraagstukken of om 

problemen en knelpunten op te lossen, zowel met 

zorgteams en cliënten als met betrokken disciplines 

bij het ELV proces.  

Een andere rol voor de ELV-consulent is het leggen 

van contacten met externe partijen, zodat de moge-

lijkheden van tijdelijke zorg van Zorggroep Drenthe 

nog meer (en terugkerend) onder aandacht gebracht 

worden. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we 

recent zijn gestart met een samenwerking met het 

WZA. Als er in de avond, nacht of weekenden iemand 

op de spoedeisende hulp binnenkomt die eigenlijk 

niet opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis, 

maar nog niet naar huis kan, dan de patiënt in over-

leg opgenomen worden in Messchenstaete. 

De werkzaamheden van de ELV-consulent nemen 

toe, mede doordat er veel vraag naar tijdelijk verblijf 

bij Zorggroep Drenthe is. Sinds mei dit jaar is er een 

tweede ELV-consulent aangesteld. 

Hoe verloopt het toewerken naar het ontslag van  

een cliënt?

Zodra is gebleken dat de doelen, die de verpleging 

samen met de cliënt heeft opgesteld, zijn behaald 

wordt het ontslag gepland. Samen met de cliënt 

wordt gekeken wat er in de thuissituatie nodig is om 

weer in de eigen woonomgeving te kunnen wonen. 

Als het noodzakelijk is dat er ondersteuning van de 

wijkverpleging geregeld moet worden, dan leggen 

we contact met de wijkverpleegkundige. Als de 

cliënt al wijkverpleging had voor zijn/haar tijdelijke 

opname bij Zorggroep Drenthe, dan nemen wij  

contact op met zijn/haar eigen wijkverpleegkundige. 

Als er nog geen wijkverpleegkundige betrokken is 

dan leggen wij contact met de wijkverpleegkundige 

van Zorggroep Drenthe. Soms is alleen telefonisch 

overleg voldoende, maar soms komt de wijkver-

pleegkundige bij de cliënt voor een, zoals we dat 

noemen, warme overdracht. 

Soms kan de mantelzorg de nodige zorg tijdelijk niet 

bieden. Of iemand kan zich thuis tijdelijk niet zelf-

standig redden als gevolg van ziekte of vanwege her-

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

Zorghotel Assen in Messchenstaete biedt Zorggroep 

Drenthe tijdelijk verblijf aan in een gemeubileerd 

appartement. Zorghotel Assen voorziet hiermee in de 

toenemende behoefte aan tijdelijk verblijf.

Zorghotel Assen kent verschillende vormen van  

tijdelijk verblijf:

• ELV Hoog

• ELV Laag

•  ELV Palliatief

• Respijtzorg

• Logeerzorg

Ook binnen andere locaties van Zorggroep Drenthe 

kan tijdelijk verblijf in de vorm van ELV Laag, respijt-

zorg of logeerzorg geboden worden.

Vragen of meer informatie?
Voor vragen over ELV zijn de ELV-consulenten 

van dinsdag t/m vrijdag telefonisch te bereiken 

via het Centraal Bureau T. 0592 – 33 12 32 of 

per mail via elvconsulent@zorggroepdrenthe.nl

Ingrediënten voor 4 personen

•  4 stukjes heilbot zonder huid 

van ongeveer 160 gram 

•  Winterpostelein en safraan 

kroepoek (voor garnering) 

•  Schorseneren (4 stengels) 

•  Melk, room, tijm, knoflook, 

peper en zout

Voor de chimichurri: 

•  100 ml olijfolie 

•    2 eetlepels rode wijnazijn 

•  de blaadjes van 10 takjes tijm 

•  1 bosje verse oregano 

•  1 bosje peterselie 

•  1 bosje bieslook 

•  1 Spaanse peper, fijngehakt 

•  1 theelepel mosterdpoeder 

•  4 tenen knoflook 

•  1 fijngesnipperde ui 

•  grof zeezout en verse  

zwarte peper 

• 2 teentjes knoflook 

•  Zak groentechips  

(verkrijgbaar bij de  

supermarkt)

 
Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Ik ben  

Simon de Wit en ik ben sinds juni 2020 werkzaam  

als kok bij Zorggroep Drenthe. Ik ben gestart bij  

De Wenning en vanaf december 2020 werk ik bij 

Symphonie. Na 30 jaar in de horeca gewerkt te  

hebben, waarvan de laatste 13 jaar als Chef-kok,  

ben ik voor de liefde verhuisd naar Marum in de 

provincie Groningen. Zo ben ik via een Jobcoach aan 

deze leuke baan gekomen bij Zorggroep Drenthe. 

Koken is al mijn hele leven mijn grootste passie, en 

dat zie je ook terug in mijn werk. Ik hou van lekker 

eten en sta dus thuis ook vaak achter het fornuis om 

heerlijk te koken voor mijn vriendin Elsa, onze kinde-

ren en familie. Naast het koken examineer ik leer-

ling koks voor het SVH en spring ik af en toe op de 

mountainbike om te genieten van de mooie bosrijke 

omgeving van Groningen en Drenthe.

Een culinaire groet, Simon de Wit

Eerstelijns - 
verblijf-consulent  
(ELV-consulent)

 21 



22        23 22        23  23 

Een moooie dag en een waardevol leven voor  
bewoners en cliënten. Dat is het doel van  
Zorggroep Drenthe. Daarom bieden wij respect-
volle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en 
dienstver lening. Met altijd de juiste zorg op het 
juiste moment. Wij bieden al onze professionals 
en vrijwilligers de ruimte om samen te leren en 
te verbeteren - waar ze ook werken. Daarbij laten 
wij ook anderen mee kijken in onze organisatie, 
zoals in dit geval Brand Compliance (certificerende 
instelling) als toetsing voor het ISO certificaat.

Waarom ISO certificering?

Wij vinden het belangrijk dat hetgeen dat we vaker 

dan eens doen, telkens op dezelfde wijze gedaan 

wordt en dat we met elkaar ook af en toe kijken of 

dat nog steeds het beste is. ISO helpt daarbij. De eisen 

die het ISO 9001:2015 keurmerk stelt vormen een 

goed hulpmiddel om er blijvend voor te zorgen dat 

alles wat we doen binnen onze locaties, maar ook 

bij cliënten thuis, overal op dezelfde manier gedaan 

wordt. We zien dit internationaal erkende certificaat 

dan ook als de kers op de taart! 

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij op 10 februari 
2022 het ISO 9001:2015 certificaat hebben behaald!  
Na een periode van verbeteren, resultaten boeken  
en evalueren is dit een kroon op het harde werk dat 
hiervoor door iedereen is verzet. In het voorjaar van 
2021 werd gestart met het traject voor certificering.

Zorggroep Drenthe  
behaalt ISO certificaat

Het kwaliteitsbureau van Zorggroep Drenthe speelde 

een belangrijke rol in het certificeringstraject. Hier-

over ging de redactie in gesprek met Truus Smeenk, 

kwaliteitsadviseur bij het kwaliteitsbureau. Ook sprak 

de redactie met Astrid den Heijer, huishoudelijk  

medewerker bij Zorggroep Drenthe Thuis.

Truus Smeenk over het certificeringstraject

Wat is de belangrijkste rol van het kwaliteitsbureau 

in het hele ISO-traject geweest?

‘Wij hebben er onder andere voor gezorgd dat het 

kwaliteitshandboek voldoet aan de eisen van ISO.  

In dit handboek wordt beschreven hoe wij ons kwa-

liteitsmanagementsysteem hebben ingericht. Hoe 

wij onze zorg- en dienstverlening bieden maakt daar 

deel van uit. We hebben getoetst of de afspraken 

die in de organisatie zijn gemaakt in de praktijk ook 

zo worden uitgevoerd. Dat hebben we gedaan door 

middel van interne audits.’

Wat is een audit?

‘Het woord audit is afgeleid van het woord ‘audire’. 

Dit betekent ‘om te horen’. Bij een audit ga je onder-

zoeken of het werken in de praktijk overeenkomt met 

de gewenste gang van zaken.’

Wat is de rol van het kwaliteitsbureau geweest in de 

audits die door Brand Compliance  met medewerkers 

gehouden zijn?

‘Wij hebben iedereen, als zij daar behoefte aan had-

den, voorbereid op de audits. Zo wisten ze ongeveer 

wat voor vragen zij konden verwachten. Het kan soms 

beste spannend zijn. We hebben uitgelegd dat ze 

gewoon over hun werk konden vertellen. Er zijn geen 

foute antwoorden, het is geen toets. Tijdens de audit 

zelf hielden wij in de gaten of de auditoren de vragen 

aan de juiste functionaris stelden. Soms was het nodig 

om de vraag op een iets andere manier te stellen, zo-

dat een medewerker begreep wat de auditor precies 

wilde weten. 

Door zelf bij de audits aanwezig te zijn konden we 

ook checken of de bevindingen van de auditoren 

daadwerkelijk aan de orde waren gekomen in de 

gesprekken.’

Kun je een voorbeeld geven van een grote stap of ont-

wikkeling die mede door dit traject is bewerkstelligd? 

‘Het documentatiebeheer (dat gaat over alle  

documenten in ons kwaliteitshandboek) was nog niet 

overal op orde. Doordat we alle punten op orde  

hebben gebracht, kunnen wij  nog beter aan alle, 

aan ons als zorgaanbieder, gestelde eisen voldoen. 

Daarnaast helpt dit ons om overal binnen Zorggroep 

Drenthe op dezelfde manier te werken en elke dag 

samen lerend te verbeteren.

Wat zijn vervolgstappen die nu gezet worden?

We gaan verder met de doorontwikkeling van ons 

kwaliteitsmanagementsysteem en de plannen die we 

daarvoor het komend jaar hebben gemaakt. Aan het 

eind van dit jaar komen de auditoren weer kijken of 

we op het gebied van ISO 9001:2018 nog steeds aan 

de eisen voldoen. Kwaliteit gaat namelijk over het 

continue verbeteren van de zorg- en dienstverlening. 

Daarnaast houden wij vanuit het kwaliteitsbureau 

interne audits om te beoordelen of we doen wat is af-

gesproken en welke verbeterpunten er eventueel nog 

zijn. Door een jaarlijkse externe audit blijven we alert, 

externe auditoren zien zaken die wij zelf niet zien.

Astrid den Heijer over haar audit

Hoe keek je van tevoren naar de audit?

Ik was wel benieuwd hoe dat zou gaan. Gelukkig  

waren we goed op de hoogte gesteld door onze 

teamcoördinator. Daardoor wist ik wel een beetje  

wat ik kon verwachten en wat voor vragen we  

konden krijgen.

Hoe heb je de audit ervaren?

Ik heb het als een gemoedelijk gesprek ervaren en 

vond dat er een relaxte sfeer was.

Complimenten en stroom van verbeteren

Brand Complience toetste in twee weken van audits 

en gesprekken met medewerkers op basis van vragen-

lijsten en checklists of de gang van zaken overeen-

komt met de eisen voor de ISO-certificering.

Na de audits deelden de externe auditoren grote 

complimenten uit. Zij gaven aan met erg open 

medewerkers gesproken te hebben, die ook in staat 

zijn om met een kritische blik naar hun eigen han-

delen te kijken. Er werd in het geheel een stroom 

van verbeteren geconstateerd met daarbij een grote 

mate van transparantie. Tijdens de gesprekken met 

medewerkers in de directe zorg was de passie voor 

bewoners en cliënten en het zorgdragen voor een 

moooie dag gewoon voelbaar. Naast het feit dat we 

het ISO 9001:2015 certificaat behaald hebben zijn dit 

ook complimenten voor onze medewerkers waar wij u 

graag deelgenoot van maken.
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FIETSLABYRINT

In het najaar van 2021 werd bij onze locaties  

Symphonie, Spectrum, Mozaiek en De Vijverhof het  

fietslabyrint in gebruik genomen. Met het fietslabyrint 

kunnen bewoners en cliënten virtuele fietstochten maken 

en zo de wereld ontdekken of door hun eigen (voormalige) 

woonplaats fietsen. Door het fietslabyrint aan te sluiten op 

een hometrainer kunnen ze de virtuele fietstocht  

combineren met beweging.

RTV DRENTHE OP BEZOEK  
BIJ ZORGGROEP DRENTHE

Vorig jaar was RTV Drenthe een aantal keren op bezoek bij 

verschillende locaties van Zorggroep Drenthe. In het najaar 

van 2020 waren zij voor de serie Fijnproevertjes voor een 

speciale senioreneditie al bij De Vijverhof in Assen. Dat bleek 

zo’n succes dat RTV Drenthe in augustus vorig jaar een serie 

maakte bij De Wenning in Rolde. 

Binnen bij
Zorggroep

Drenthe
In deze rubriek  

is te lezen wat er 
allemaal binnen 

Zorggroep Drenthe 
gebeurt!

In deze (online) serie ‘Leg’s Uut’, leggen kinderen de  

werking van modern speelgoed uit aan een aantal bewoners 

en cliënten van De Wenning. Van een iPad en Youtube tot de 

onmogelijke functies van de Nintendo Switch.

In de eerste maand van dit jaar blikte RTV Drenthe  

samen met Jantje en Martien, beide woonachtig bij  

De Wenning, terug op het afgelopen jaar. 

En toen eind februari bij De Noorderkroon in Roden een  

heuse catwalkshow van een bijzonder project met trouw-

jurken werd georganiseerd, kwam RTV Drenthe voor het 

radioprogramma OpTjak naar de locatie en ook hiervan werd 

een mooi filmpje gemaakt.

Zo fietste Mevrouw Boelsums tijdens de feestelijke opening 

van het fietslabyrint in Mozaiek door haar geboorteplaats 

Den Helder. Ze herkende veel maar er was ook wel erg veel 

veranderd. Mevrouw Beerda kwam na haar eerste ritje op de 

labyrintfiets met tranen in de ogen terug in de huiskamer, zo 

mooi vond ze het. Ze vertelde dan ook enthousiast over het 

gebruik van de fiets tijdens de officiële ingebruikname.

Een andere bewoner van Mozaiek wil elke dag wel op de 

labyrintfiets. Steevast neemt hij zijn snoeptrommel mee zodat 

hij ‘onderweg’ af en toe een snoepje kan nemen. Laatst zei hij: 

‘Wie had dat nou gedacht dat ik in Venetië of door Frankrijk 

zou fietsen met een snoepje in de mond. En dat op mijn leef-

tijd.’ Meneer is 99 jaar jong en hoopt dit jaar 100 te worden!

Door de QR-codes te scannen met de 
camera van uw telefoon of tablet kunt 
u de verschillende items bekijken.

Leg’s uut

Fijnproevertjes 
Senior

Jantje en  
Martien blikken 
terug op 2021

OpTjak  
bij De  

Noorderkroon
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ook bezoekers van buitenaf overdag, maar ook ’s avonds 

terecht voor een kop koffie of thee met wat lekkers of 

voor een heerlijke maaltijd.

Elsjes hof

Tijdens de feestelijke heropening werd ook de nieuwe  

tuin onthuld. De officiële onthulling werd gedaan door 

familie van Else van der Laan. Else van der Laan gaf in 

1970 aanhef tot het bouwen van een verzorgingshuis op 

humanistische grondslag in Eelde. Om eer te doen aan  

Else van der Laan heet de tuin bij Symphonie ‘Elsjes hof’. 

Deze naam ontstond in samenspraak met de familie van 

Else van der Laan. De familie schonk tijdens de onthulling 

een boom voor de nieuwe tuin. 

met Burendag deden wij een oproep aan omwonenden 

om te komen zwaaien naar bewoners en cliënten van 

Symphonie. Zo stonden er tijdens de ‘rondrit’ buurt-

bewoners te zwaaien naar onze bewoners en cliënten  

die werden rondgereden in prachtige oldtimers.

Grand Café de Troubadour

Het restaurant bij Symphonie werd volledig vernieuwd.  

Na alle aanpassingen en een volledig nieuwe inboedel 

verdiende het restaurant ook een nieuwe naam.  

Het is dan ook een Grand Café geworden, Grand Café  

De Troubadour. Hier kunnen bewoners en cliënten, maar 

FEESTELIJK HEROPENING  
SYMPHONIE IN EELDE 

Na een lange periode van verbouwen waarbij de  

coronamaatregelen voor vertraging zorgden, werd eind 

september 2021 Symphonie feestelijk heropend. Vanwege 

de op dat moment geldende richtlijnen rondom corona 

werd het een bescheiden heropening voor bewoners en 

cliënten, medewerkers en vrijwilligers van Symphonie.  

De oude hoofdingang werd door bewoners en cliënten 

symbolisch afgesloten en de nieuwe hoofdingang  

geopend. Hiervoor werd op ludieke wijze een ronde  

gemaakt door de buurt. Omdat deze dag samen viel  

AAL GOUD?...ELK EN AIN ZICHZULF?!

Begin maart vond in De Vijverhof in Assen een bijzondere, 

muzikale middag plaats. In samenwerking met Roze50+ werd 

de voorstelling ‘Aal goud?...elk en ain zichzulf?!’ opgevoerd. 

‘s Ochtends werd al de regenboogvlag gehesen als symbool 

voor de gehele LHBTI-gemeenschap.

Met uit het leven gegrepen liedjes en verhalen om op een 

open en persoonlijke manier aandacht te vragen voor de  

situatie van oudere lesbische vrouwen, homoseksuele  

mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI).

De initiatiefnemers brachten het zó integer en mooi… het 

publiek, bestaande uit bewoners, cliënten en vrijwilligers van 

De Vijverhof, waren erg onder de indruk en hebben genoten 

van de prachtig gezongen liedjes en persoonlijke verhalen. 

Symposium Later

In het verlengde hiervan was een afvaardiging van  

70 medewerkers van Zorggroep Drenthe aanwezig bij het  

symposium Later. De kernvraag tijdens deze dag was: hoe  

creëer je een veilige omgeving waarin LHBTI+ -senioren  

zichzelf kunnen zijn en op een respectvolle manier oud  

kunnen worden?

Een waardevol symposium dat werd georganiseerd voor 

Drentse professionals die met ouderen werken waarbij men 

kennis kon maken met deze vaak onzichtbare groep.  

Marcel van der Meulen, directeur zorg en behandeling sprak 

o.a. over het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg met als  

onderdeel persoonsgerichte zorg. Ken je cliënt, zeker  

van belang voor LHBTI+ senioren.



Mevr. Klaasje Maarhuis woont samen met haar 
man Hans op de 8e etage in De Vijverhof. 
Anneke Zwiers is vrijwilligster. Destijds is 
Anneke een knutselclubje begonnen met 
bewoners en cliënten waar mevr. Maarhuis 
zich bij aansloot. Na het wegvallen van enkele 
deelnemers zijn ze samen verder gegaan. 
Elke week knutselen ze samen en doen ze 
andere activiteiten. Verder helpt Anneke hen 
met andere dingen, dus ze is ook een beetje 
mantelzorger. Ze is goed bevriend geraakt met 
het echtpaar Maarhuis en ze hoopt nog lang 
samen te kunnen knutselen en van elkaar te 
kunnen genieten. Op de foto samen op pad, elk 
met hun eigen vervoermiddel!

ACHTEROP

Industrieweg 15  9402 NP  Assen  T. (0592) 33 12 32   
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Waar u thuis bent

Volg ons ook op    

Mevr. Maarhuis, waar bent u het meest dankbaar voor?

Dat mijn man en ik hier samen in De Vijverhof kunnen 

verblijven. Mijn man heeft veel zorg nodig, zodoende 

verhuisden wij hiernaartoe. Hier krijgen we alle zorg 

en steun. Op deze manier kunnen we ons goed  

redden samen.

Wat is de meest wijze raad die iemand u ooit heeft 

gegeven?

Tja, ik los altijd alles zelf op. Ik probeer het altijd zelf 

te doen.

Wat is uw favoriete lekkernij?

Dat is chinees/indisch eten zoals; nasi, bami,  

foe yong hai etc. Wanneer er zoiets op het menu van 

De Vijverhof staat, dan kiezen we daar altijd voor.

Wat is de beste beslissing in uw leven?

Dat we destijds ons huis hebben verkocht. Over deze 

beslissing hebben we drie jaar gedaan. Ik wilde al  

eerder verhuizen maar mijn man nog niet. Ja, we  

hadden een mooi huis met een tuin en de kinderen 

waren er grootgebracht. Dan is het moeilijk om alles 

achter te laten. Er kwam echter zoveel op mij af; huis 

en tuin onderhouden, man verzorgen etc. Mijn man 

heeft sinds zijn 27e jaar Multiple Sclerose (MS).  

Het was voor mij een hele zware tijd. Zo’n vijf jaar  

geleden kwamen we in De Vijverhof, eerst in een  

aanleunwoning en later, na een val van mij, zijn we 

op de 8e etage komen wonen.

Welk liedje roept herinneringen in u op?

Ik was vroeger, als kind van een jaar of 14, een keer  

met m’n vader mee naar de Adolf van Nassau  

kazerne in Zuidlaren. Daar speelde een militair het 

lied ‘Il silenzio’ op z’n trompet. Mijn vader ging  

achter mij staan en samen luisterden we. Dit lied  

maakte zoveel indruk op mij, ik vond het prachtig!  

En nog steeds. Wim Dekker, een organist, komt  

weleens optreden in De Vijverhof en hij speelt  

dan ook Il Silenzio, alle mooie herinneringen aan  

dat lied en m’n vader komen dan naar boven…




