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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. 

Zorg thuis
Huishoudelijke hulp
Wijkverpleging
Specialistische verpleging 
Individuele begeleiding
Dementie in thuissituatie

Locaties
Assen De Vijverhof 
 Messchenstaete
Beilen Spectrum
Eelde Symphonie
Roden De Noorderkroon
Rolde De Wenning
Zuidlaren Mozaiek

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

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

theatermozaiekzuidlaren.nl  

galeriemozaiek.nl

messchenstaete.nl/
grand-cafe-de-messchen

bijdeburen.nl  

messchenstaete.nl

Zorggroep Drenthe 
doet meer:

Gegevens wijkkantoren en wijkverpleegkundigen  
Hier vindt u een overzicht van onze wijkkantoren en vindt u de telefoonnummers van onze wijkverpleegkundigen. Onze wijkverpleegkundigen 
nemen elkaar waar. Bij afwezigheid van een van de wijkverpleegkundigen wordt uw telefoontje automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende 
wijkverpleegkundige in uw regio.

Eelde
Bezoekadres: Hooiweg 18, 9761GR Eelde (in Symphonie)
Wijkverpleegkundigen:
- Eelde Noord, T. (06) 83 24 17 17  
- Eelde Zuid, T. (06) 83 14 38 49

Zuidlaren
Bezoekadres: Ludinge 13, 7491JD Zuidlaren (in Mozaiek)
Wijkverpleegkundige: T. (06) 83 24 95 36

Assen
Bezoekadres: Industrieweg 15, 9402 NP Assen
Wijkverpleegkundigen:
-  Vredeveld, Baggelhuizen en Noorderpark, T. (06) 83 21 29 08
-  Centrum, Vries, Peelo, Kloosterveen, T. (06) 51 85 78 33 
-  Marsdijk, Loon, Pittelo, Noorderpark, T. (06) 51 24 69 36
-  Casemanager Dementie, T. (06) 17 29 43 97  

 

Roden
Bezoekadres: Raadhuisstraat 24, 9301 AB Roden
Wijkverpleegkundigen: T. (06) 83 23 91 58 of T. (06) 27 12 37 97

Beilen
Bezoekadres: Raadhuisstraat 3-1 9411 NA Beilen (Markehuus)
Wijkverpleegkundigen: T. (06) 10 93 92 04 of T. (06) 27 12 29 59

Rolde en omstreken
Bezoekadres: Molencamp 41, 9451 GJ Rolde (in De Wenning)
Wijkverpleegkundige/casemanager dementie: T. (06) 27 12 33 22

Wonen (met zorg)
Verzorgingshuiszorg
Verpleeghuiszorg
Huurwoningen
Tijdelijk verblijf
ELV (Eerstelijns Verblijf) 
Hotelzorg

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

Services
Professionele Alarmopvolging 
Maaltijdservice via Van Smaak
Klussendienst
Tuinonderhoud
Vakantie met zorg
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theatermozaiekzuidlaren.nl  

messchenstaete.nl/
grand-cafe-de-messchen

Samen voor een moooie dag! is een uitgave van Zorggroep Drenthe. Redactie: Afdeling Marketing  
en Communicatie, Nynke van den Bosch, Marieke Haaijer en Anneke Walda  Hoofdredactie: Inge Degen   
Eindredactie: Lex Smetsers  Opmaak: Studio Paraat  Drukwerk: Van der Eems Heerenveen B.V.
Wilt u dit magazine niet langer ontvangen? Mail dan naar redactie@zorggroepdrenthe.nl

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

Het is alweer even geleden dat de vorige editie van dit magazine uitkwam. 

Het coronavirus bleef in de afgelopen periode aanwezig en beheerste de 

dagelijkse gang van zaken nog. Inmiddels kunnen we weer enigszins spreken 

van een situatie zoals die voorheen zo gewoon was. Helaas zien we ook dat, 

op het moment dat dit magazine naar de drukker gaat, de besmettingen 

weer hard toenemen, wij volgen de ontwikkelingen op de voet en nemen 

daar waar nodig, passende maatregelen. We nemen de kennis van de afge-

lopen periode mee, want deze tijd was erg ingrijpend, maar heeft toch ook 

wel wat gebracht. Zo hebben onder andere digitale mogelijkheden tot  

contact, bijvoorbeeld beeldbellen en digitaal overleggen, voor zowel  

bewoners, cliënten en naasten als medewerkers mogelijkheden geboden  

die we graag blijven inzetten. 

Sowieso blijft technologie in de zorg zich in rap tempo ontwikkelen en biedt 

dit kansen. Sinds enige tijd werken wij met Video Interventie Ouderenzorg 

(VIO). Daarnaast stond de TZA-truck van TZA Drenthe recent bij onze locatie 

Symphonie in Eelde om belangstellenden kennis te laten maken met zorg-

technologie. Over VIO en de TZA-truck leest u verderop in dit magazine. 

Verder leest u in deze editie onder andere over het project OpStap, het  

studieproject ZorgSaam en het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat. 

MSc BA, MBZD

Raad van Bestuur

SAMEN VOOR  
EEN MOOOIE DAG!

Veel leesplezier!
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Meer informatie 
over VIO en de 
erkenning van 
VIO door de 
erkennings
commissie 
ouderenzorg 
van Vilans 
vindt u door 
de QRcode te 
scannen.
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VIDEO INTERVENTIE  
IN DE OUDERENZORG
In de zorg krijgen we in toenemende mate te maken 
met moeilijk te begrijpen gedrag. De complexiteit, 
intensiteit en de mate waarin dit met agressie 
gepaard gaat, maakt het voor medewerkers lastiger 
om goede zorg te leveren. Mede daardoor ontstaat 
er een toenemende behoefte aan ondersteunende 
interventies. De toepassing van Video Interventie 
in de Ouderenzorg (VIO) is daarbij een effectieve 
behandelmethodiek.

Wies Landman, coach dementie & onbegrepen 
gedrag èn VIO-begeleider bij Zorggroep Drenthe 
geeft aan dat het veel vraagt van medewerkers  
om goede zorg te kunnen blijven geven. In toe-
nemende mate krijgen zij te maken met cliënten 
met complexere ziektebeelden en moeilijk te  
begrijpen gedrag. Veel doen zij op gevoel. Toch 
zijn er handvatten en regels te leren om de wijze 
van communiceren af te stemmen op de cliënt en 
wat hij/zij nodig heeft. Zo kan er nog beter  
passende zorg gegeven worden waar zowel  
cliënten als medewerkers zich prettig bij voelen.

Doel van VIO 
VIO heeft tot doel anders te kijken naar moeilijk 
te begrijpen gedrag. De kracht van VIO is dat deze 
aansluit bij vragen en problemen uit de dagelijkse 
praktijk. Video-opnames zeggen vaak meer dan 
woorden kunnen bereiken. Door op afstand te 
kijken naar je eigen werk ontstaat ruimte voor  
een andere kijk op de situatie én aangepast  
handelen. Videobeelden van de interactie,  
oefenopdrachten en feedbacksessies, begeleid 
door de VIO-begeleider, vormen de stappen van de 

interventie. Zorgverleners zien wat zij (goed) doen 
en zeggen, krijgen feedback daarop en oefenen 
wat goed gaat in de praktijk; samen lerend verbe-
teren. De methode gaat uit van capaciteiten. Dat 
wil zeggen, van de sterke kanten die iemand laat 
zien in het contact met de cliënt. Er worden dus 
succes volle interventies gefilmd en geen probleem-
situaties. Tussendoor wordt er in de praktijk 
geoefend met opdrachten. Juist de verbinding 
tussen theorie, het herkennen in de praktijk en het 
oefenen hoe dan te handelen is essentieel voor  
veranderingsprocessen bij zorgverleners. Weten 
wat je doet, waarom je het doet en waarom het 
werkt… dat stelt zorgverleners in staat om alle 
capaciteiten te benutten, maar ook om die te  
delen met collega’s. 

Wat levert VIO op? 
Na de toepassing van VIO heeft de zorgverlener 
een beter beeld van het eigen handelen en de 
communicatiestijl. Daarnaast heeft de zorgverlener 
handvatten gekregen voor het beter omgaan met 
gedrag van de cliënt en/of voor het voorkomen van 
dat gedrag. In voorkomende gevallen heeft ook de 
cliënt een beter zicht op het eigen gedrag gekre-
gen en voelt deze zich beter begrepen. Gemiddeld 
zijn zo’n 3 tot 4 opnames nodig om voldoende 
handvatten te hebben om met de problemen om 
te gaan.



5       

Op 1 oktober 2021 is Richard van der Pluijm gestart 
als manager extramurale zorg & dienstverlening 
waarna hij in december van dat jaar werd be-
noemd als directeur extramurale zorg- & dienstver-
lening. In deze functie is hij verantwoordelijk voor 
de aansturing van de medewerkers in de wijkver-
pleging (Verpleging & Verzorging), de medewer-
kers van Zorggroep Drenthe Thuis (Huishoudelijke 
hulp) en de samenwerking buiten Zorggroep 
Drenthe. Hij is erop gericht om in gezamenlijkheid 
binnen de organisatie, 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 
professionaliteit zorgen wij ook in de thuissituatie 
voor onze cliënten met de juiste zorg op de juiste 
plek. ‘Samen voor een moooie dag!’

Gelukkiger in eigen woonomgeving
De maatschappij om ons heen vergrijst. Er zijn 
meer ouderen die vaak langer thuis blijven wonen. 
Meerdere 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 kunnen 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 zelfredzaamheid. Dit vraagt verregaande pro-

fessionaliteit 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 groei-
en. Vanzelfsprekend 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 doel-
matige 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 wijk-
gericht. 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 leiding-
gevenden van de extramurale zorg- en dienst-
verlening van Zorggroep Drenthe en Zorggroep 
Drenthe Thuis.

Onze directeur extramurale 
zorg- en dienstverlening

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



STUDIEPROJECT  
ZORGSAAM
Mogelijk heeft u in een eerdere editie van dit magazine of in de (online) 
media gelezen over ons bijzondere studieproject, 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 orga-
nisatie die zich richt op de buitenlandse arbeidsmarkt, en Avans+, 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.

Afgestudeerde verpleegkundigen uit Indonesië
Alle studenten hebben een hbo of hoger werk- 
en denkniveau en hebben in hun thuisland een 
opleiding tot verpleegkundige afgerond. Zij willen 
graag een diploma dat wereldwijd geldig is. In 
Nederland zijn zij op dit moment bevoegd en be-
kwaam om te werken als verzorgende IG. Omdat 
zij al een studie hebben gevolgd in hun thuisland 

De studenten hebben een bijzondere reis  
afgelegd. Hier zijn diverse filmpjes en verhalen  
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: SCAN ME

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 waar-
mee samengewerkt wordt) en Zorggroep Drenthe.

Studieproject in de media
Inmiddels zijn de studenten al behoorlijk thuis  
binnen onze organisatie en in Drenthe. 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 tele-
visie aandacht aan besteed, was Lex Smetsers, 
raad van bestuur, te gast in het radioprogramma 
Cassata van RTV Drenthe en recent was een van de 
studenten te horen op Radio 1. Daarnaast brachten 
wethouder 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.

6       
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Hoekbree 1, 9403 GR Assen.  T. (0592) 79 40 25    
E. grandcafe@messchenstaete.nl   www.messchenstaete.nl/demesschen

WIJ ZIJN  
GEOPEND!

WIJ ZIJN DAGELIJKS GEOPEND  VAN  11.00 - 19.30 UUR

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

Omdat wij het bij Zorggroep Drenthe belangrijk 
vinden dat kunst ook voor onze cliënten toegan-
kelijk blijft hebben wij in onze locatie Mozaiek in 
Zuidlaren een galerie. 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 
interesse om in Galerie Mozaiek te exposeren dan 
kunt u een mail sturen naar info@galeriemozaiek.
nl. Op www.galeriemozaiek.nl vindt u meer infor-
matie over de huidige expositie en de exposities 
die wij met veel trots de afgelopen jaren hebben 
mogen tonen.

GALERIE MOZAIEK ZUIDLAREN

‘DEMENTIE’ 
Van 15 juli t/m 28 augustus 2022 exposeert Janneke Boer bij Galerie Mozaiek in Zuidlaren. Als auto didact 
heeft Janneke zich vanaf 20-jarige leeftijd laten scholen bij verschillende kunstenaars waarbij  
Tine Marsman een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van haar beeldtaal. Ze heeft een  
natuurlijke nieuwsgierigheid naar technieken, beeldtaal en persoonlijke ontwikkeling in haar werk.

Janneke heeft ruim 20 jaar ervaring in de zorg en geeft daarnaast al 22 jaar teken- en schilderlessen en 
workshops. Tijdens haar werk in de zorg werkte zij veel met mensen met dementie. Met deze expositie 
probeert zij uit te beelden wat dementie nu eigenlijk is. Ze deelt met haar werk, graag een verhaal met 
anderen, ze probeert uit te beelden wat dementie doet in het hoofd van een mens. Daarnaast kan zij 
haar eigen emoties in haar werk kwijt, ‘beeld spreekt vaak beter tot de verbeelding dan alleen woorden. 
 
Voor meer beelden van de expositie kunt u kijken op  
www.galeriemozaiek.nl/exposities/janneke-boer

GALERIE MOZAIEK IN ZUIDLAREN



Een mooie ontwikkeling die nog volop door ontwik-
kelt! Maar ook een ontwikkeling die nooit stil zal 
staan. Want de zingeving van een individu kan gedu-
rende het verblijf veranderen en hier zal de welzijns-
medewerker dan vanzelfsprekend op inspringen. 

Recent lanceerden wij een nieuwe campagne voor 
het werven van vrijwilligers. Voor al onze locaties 
zijn wij op zoek naar vrijwilligers.  
 
Meer informatie over vrijwil ligerswerk en een 
overzicht van alle vrijwilligers functies vind je  
op onze website:  
zorggroepdrenthe.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk. 
Ben je, of ken je iemand die vrijwilligerswerk bij 
Zorggroep Drenthe wil doen? Kijk dan, of wijs hem 
of haar eens, op onze website of scan de QR-code 
op de pagina hiernaast.

ZO WERKEN ONZE  
WELZIJNSMEDEWERKERS

Er worden dus nog steeds activiteiten aangeboden, 
maar deze komen voort uit de wensen en behoef-
ten van cliënten. Hierdoor zullen activiteiten vaker 
individueel of in kleine groepjes gehouden worden, 
omdat er aan iedere cliënt aandacht gegeven 
wordt vanuit hun vraag. Welzijnsmedewerkers 
zoeken nog meer de samenwerking met vrijwil-
ligers, 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 inte-
resses 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  
cliënten inzichtelijk. Daarnaast rapporteren welzijns-
medewerkers in ONS op de hulpvraag en komt 
welzijn ter sprake tijdens zorg-leefplan-besprekingen 
en Multidisciplinaire overleggen (MDO’s).

De activiteiten worden 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 samenwer-
king 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 waar-
bij een medewerker van welzijn tegenwoordig 
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 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 voor een praatje. 

In de afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet om het activiteiten-
aanbod voor cliënten binnen onze locaties individueel, nog beter op maat 
te maken. Door deze manier van werken is de werkwijze van de welzijns-
medewerker (voorheen activiteitenbegeleider) veranderd. Voorheen werden 
activiteiten aangeboden en iedereen kon hieraan deelnemen, nu kijken we 
nog gerichter welke activiteit gewenst is.
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Wil jij ook blijvend iets voor een ander betekenen? Wij zoeken vrijwilligers!  
Kijk op zorggroepdrenthe.nl/werken-bij/vrijwilligerswerk of scan de QR-code.

Saskia
‘Met de aandacht die je geeft  
krijg je dankbaarheid en een  

glimlach terug.’

Richard
‘Vrijwilliger worden... 

DOEN! Want vrijwilliger  
ZIJN is een voorrecht!’

Anneke
‘Je kunt bewoners en cliënten 
met kleine dingen een groot 

plezier doen. Dat maakt  
vrijwilligerswerk voor  

mij erg waardevol’

Joris
‘Vrijwilliger zijn maakt  

mij ook dankbaar. Voor een  
vriendelijk gebaar naar een  

ander krijg je veel terug!’

SCAN VOOR ONZE 
VRIJWILLIGERSVACATURES
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KORT NIEUWS

SYMPOSIUM LATER 

Het symposium werd georganiseerd voor Drentse 
professionals die met ouderen werken en liet hen 
kennismaken met deze vaak onzichtbare groep. 
Marcel van der Meulen, onze directeur zorg en 
behandeling sprak o.a. over het Kwaliteitskader 
verpleeghuiszorg met als onderdeel persoons-
gerichte zorg. Ken je client, zeker van belang  
voor LHBTI-Plus-senioren.
 
Op een prettige manier oud worden is voor veel 
LHBTI’s niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt 
dat homomannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, 
transgender- en intersekse personen op latere 
leeftijd een grotere kans hebben op eenzaamheid 

en geestelijke problemen. En wanneer de zorg-
behoefte toeneemt, blijkt er in de ouderenzorg 
nog veel onbegrip en onwetendheid over seksuele 
diversiteit en genderidentiteit te bestaan. Boven-
dien is er sprake van discriminatie en pesterijen 
onder leeftijdgenoten. Een deel gaat – uit angst 
om buitengesloten te worden – daarom zelfs  
terug ‘de kast in’. 

Een bewoner van De Vijverhof deelde in een 
mooie documentaire zijn ‘later’; zijn ervaring 
toen het zelfstandig wonen niet meer ging en hij 
genoodzaakt was naar een verpleeghuis te gaan. 
Goed te zien dat hij positief terugblikt en hij kan 
zijn wie hij is. 
Onze college Aiden (19 jaar) deelde als onderdeel 
van een posterpresentatie zijn kijk op ‘later’:

‘Mijn ‘later’ ligt nog ver weg. Toch word ik er elke 
dag mee geconfronteerd. Vanwege mijn transitie  
van vrouw naar man stel ik me regelmatig de 
vraag: hoe zal het mij vergaan later? Zal ik in vrij-
heid en veiligheid kunnen zijn wie ik ben? Zullen 
mensen mijn identiteit en individualiteit accepteren 
en het probleem van het anders-zijn erkennen?  
Ik werk als verzorgende in een zorg instelling voor 
ouderen en dan stel ik mij voor: hoe zou het mij 
vergaan als ik hier woonde? In de instelling waar ik 
werk, is veel goed geregeld, maar dat is helaas nog 
niet overal het geval. Dat heb ik gemerkt tijdens 
verschillende stages in diverse instellingen. Ook 
laat de opleiding vaak nog veel te wensen over:  
in ons lesboek stond genderdysforie nog in het 
rijtje met mentale beperkingen. De leraar  

Aiden

Nieuws gierig naar 
het symposium?  
Via de QRcode is 
een impressie van 
het symposium te 
bekijken. 

In maart jl. werd het symposium Later gehouden. 
De kernvraag tijdens deze dag was: hoe creëer je 
een veilige omgeving waarin LHBTI-Plus-senioren 
zichzelf kunnen zijn en op een respectvolle manier 
oud kunnen worden? 

besteedde er geen aandacht aan en sloeg het 
hoofdstuk over. Ik hoop dat er zowel in het ‘nabije 
later’ als in het ‘verre later’ goede protocollen  
zullen komen, waarin duidelijk omschreven staat 
hoe de individuele vrijheid en de erkenning van 
LHBTI’s gewaarborgd is.’
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AAL GOUD?...ELK  
EN AIN ZICHZULF?!
Binnen onze organisatie besteden we op meer  
manieren aandacht aan diversiteit en inclusie.  
Zo vond er begin maart in De Vijverhof een 
bijzondere muzikale middag plaats. In samen-
werking 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. 

Zoals u in de vorige editie van ons magazine kon 

lezen, werd onze locatie Symphonie afgelopen jaar 

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 symbo-

lisch afgesloten en de nieuwe hoofdingang geopend. 

Hiervoor werd op ludieke wijze een ronde gemaakt 

door de buurt. 

Omdat deze dag samen viel met Burendag deden wij 

een oproep aan omwonenden om te komen zwaaien 

naar bewoners en cliënten van Symphonie. Zo ston-

den er tijdens de ‘rondrit’ buurtbewoners te zwaaien 

naar onze bewoners en cliënten die werden rond-

gereden 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 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 verzor-

gingshuis 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  

FEESTELIJKE  
HEROPENING  
SYMPHONIE  
IN EELDE

samenspraak met de familie van Else van der Laan.  

De familie schonk tijdens de onthulling een boom 

voor de nieuwe tuin.

Begin mei dit jaar werd een start gemaakt met de 

beplanting van de nieuwe (beleef)tuin. Van vlinder-

struiken, lavendel, hortensia’s en seringen tot dahlia’s, 

fruit- en leibomen! Het beplanten van de tuin bleef 

niet onopgemerkt. Bewoners en cliënten kwamen al 

even nieuwsgierig een kijkje nemen. 



Mooie ontwikkeling, mede door certificeringstraject
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.

Complimenten en stroom van verbeteren
Brand Complience toetste in twee weken van audits 
en gesprekken met medewerkers op basis van 
vragenlijsten en checklists of de gang van zaken 
overeenkomt 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 

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 loca-
ties, 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!

Kwaliteitsbureau
Het kwaliteitsbureau van Zorggroep Drenthe 
speelde een belangrijke rol in het certificerings-
traject. Zij hebben er onder andere voor gezorgd 
dat het kwaliteitshandboek voldoet aan de eisen 
van ISO. In dit handboek wordt beschreven hoe wij 
ons kwaliteitsmanagementsysteem hebben inge-
richt. 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 werd 
gedaan door middel van interne audits.

Wij zijn trots te kunnen melden dat wij begin 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.

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 hoog-
waardige zorg- en dienstverlening. Met altijd de juiste 
zorg op het juiste moment. Wij bieden al onze profes-
sionals en vrijwilligers de ruimte om samen te leren en 
te verbeteren - waar ze ook werken. Daarbij laten wij 
ook anderen meekijken 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 

ZORGGROEP  
DRENTHE BEHAALT 
ISO-CERTIFICAAT
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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.

Vervolgstappen binnen onze organisatie
We gaan verder met de doorontwikkeling van ons 
kwaliteitsmanagement systeem en de plannen die 
we daarvoor in dit jaar hebben gemaakt. Aan het 
eind van dit jaar komen de auditoren weer kijken 
of we op het gebied van ISO 9001:2015 nog steeds 
aan de eisen voldoen. Kwaliteit gaat namelijk over 
het continue verbeteren van de zorg- en dienst-
verlening. Daarnaast houdt het kwaliteitsbureau 
interne audits om te beoordelen of we doen wat is 
afgesproken en welke verbeterpunten er even-
tueel nog zijn. Door een jaarlijkse externe audit 
blijven we alert, externe auditoren zien zaken die 
wij zelf niet (meer) zien.

ISO 22000
In de vorige editie van dit magazine kon u lezen dat wij in  
februari 2021 het ISO 22000 certificaat behaalden. In januari 
van dit jaar werd duidelijk dat het voedselveiligheid certificaat 
ISO 22000 wordt gecontinueerd. We hebben de juiste en mooie 
stappen gemaakt in de opvolging van de audit in 2021. Er is een 
zeer hoge mate van betrokkenheid en bewustzijn bij medewer-
kers van het Service bedrijf en er heerst een open communicatie 
binnen dit onderdeel van onze organisatie.  

Dit internationale certificaat is een aanvulling op de hygiënecode 
HACCP en laat zien dat wij volledig ingericht zijn op voedselvei-
ligheid. Waar HACCP zich meer focust in en rondom de keukens, 
kijkt men bij de ISO 22000 certificering vooral naar preventie en 
de organisatie van de verschillende processen rondom voedsel.

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 leidinggevende van toen heeft mij hierbij  
geholpen en heeft mij uitgedaagd om nieuwe  
dingen gewoon te proberen. Ik weet nu precies  
hoe alles werkt en waar ik naar toe moet.

Over het algemeen heb ik twee à drie cliënten op 
een dag waar ik vaak met de auto naar toe ga.  
Als het dichtbij 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 dan 
ook het leukste aan mijn werk.

GRANT RAMAZANI 
Huishoudelijk medewerker  
bij Zorggroep Drenthe Thuis

De redactie ontving een mooi artikel van een van onze collega’s dat wij graag 
delen in dit magazine. 

‘Allereerst wil ik mij graag even voorstellen, mijn naam is Grant Ramazani en 
ik ben werkzaam als huishoudelijk 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.

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 een-
zaam 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 door groeien en voor Zorggroep  
Drenthe kan blijven werken.

Groetjes Grant’



OPSTAP BIJ 
ZORGGROEP  
DRENTHE
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Hoe helpen we meer mensen aan een baan in de 
zorg? Marcel van der Meulen, directeur Zorg en 
Behandeling bij Zorgroep Drenthe, bedacht een 
unieke manier van werven; een vaste baan in de 
zorg hoewel je je opleiding nog niet hebt afgerond. 
Dit is een 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. 

Personeelstekort is al jaren een probleem in de 
zorg en in zijn zoektocht naar mogelijke oplos-
singen 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 les-
programma 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  
georganiseerd 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 geselec-
teerde kandidaten zijn vervolgens begin november 
gestart met de oriëntatiefase. In deze fase lag de 
nadruk erop om hen echt kennis te laten maken 
met de zorg. Tijdens deze fase van zo’n drie maan-
den 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 collega’s in de zorg. Na hun diplomering 
krijgen zij een vast contract bij Zorggroep Drenthe. 

We zijn heel blij met deze enthousiaste collega’s en 
wensen hen nog veel leer- en werkplezier toe!

Nog dit jaar start er 
een neiuwe groep 
OpStap-pers. De 
speeddates daarvoor 
zullen nog deze 
maand plaatsvinden!
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EVV-ERS OPGELEID
Zorggroep Drenthe werkt met Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV)
Elke dag willen wij 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 persoons-
gerichte ondersteuning bieden waarbij voortdurend wordt getracht de kwa-
liteit 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 ont-
vangen. 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 be-
woner of cliënt en diens naaste(n), en aan de andere kant het zorg- en 
behandelteam en welzijnsmedewerkers.

NATIONALE  
ZORGKLAS
In april vorig jaar startte een groep van 17 enthousiastelingen in de zorg, 
zij-instromers vanuit de coronabanen, met de Nationale Zorgklas bij  
Zorggroep Drenthe. In een periode van zes maanden volgden zij een  
traject om het certificaat ‘Individuele Zorgverlener niveau 3’ te behalen. 

Een groot aantal van hen is vervolgens doorgestroomd en in september 
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. Wij zijn blij met onze 
enthousiaste medewerkers!
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INSPECTIEBEZOEK INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG & JEUGD:
Zorgverleners werken gepassioneerd aan ‘Samen voor een moooie dag’ met en voor cliënten
Afgelopen jaar bracht de Inspectie Gezondheidszorg 

& Jeugd (IGJ) een inspectiebezoek aan De Vijverhof in 

Assen. Dit was een vervolgbezoek van het inspectie-

bezoek in december van 2018 bij Mozaiek in Zuidlaren. 

Uit het definitieve rapport van de IGJ blijkt dat zij 

tevreden zijn over de stand van zaken bij  

Zorggroep Drenthe.

 

De inspectie toetste 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 

KORT NIEUWS

stand heeft gebracht. De nodige kwaliteitsverbete-

ringen op diverse normen werden gerealiseerd. Ook 

de cultuuromslag heeft inmiddels de gewenste resul-

taten bereikt. ‘Zorgverleners werken gepassioneerd 

met en voor de cliënten aan ‘Samen voor een moooie 

dag!’. Wel vroeg de IGJ ons om extra aandacht te  

besteden aan hoe wij de onvrijwillige zorg inrichten. 

In december 2021 presenteerden wij de aanvullende 

plannen aan de IGJ die aangeven hoe wij daar verder 

vorm en inhoud aan geven. De IGJ heeft het onder-

zoek inmiddels afgerond.

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 in-

gezet: Samen voor een moooie dag!, niet alleen voor 

bewoners en cliënten, maar ook voor mede werkers 

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 maat regelen 

rondom het coronavirus. In de tussenliggende periode 

onderhield de IGJ telefonisch contact met Lex Smetsers.

De IGJ brengt periodiek een bezoek aan alle zorg-

instellingen in Nederland om te toetsen of zij voldoen 

aan een groot aantal wettelijke- en veldnormen.

Uitzending  
terugluisteren? 
Scan de  
QRcode. 

TZA INFOTRUCK EN OP TJAK  
VAN RTV DRENTHE BIJ SYMPHONIE

Wat een succes! De TZA Infotruck van Technologie en Zorg Academie (TZA Drenthe) stond begin mei bij 

onze locatie Symphonie in Eelde. Er was veel aanloop en de reacties van de bezoekers waren zeer positief. 

Er kwamen medewerkers vanuit alle lagen van onze organisatie, de (centrale) cliëntenraad en een aantal 

bewoners en cliënten langs. Het doel was om de bezoekers na te laten denken over zorgtechnologie en dat 

deze technologie helemaal niet groots en meeslepend hoeft te zijn om succes te hebben. 

 

RTV Drenthe kwam ook langs met het radioprogramma ‘Op Tjak’ en zo waren Jordi Brunsting (TZA Drenthe) 

en onze collega Sven Volkers live op de radio te horen. Nieuwsgierig naar de uitzending? Terugluisteren kan 

door de QR-code te scannen. Op Tjak, waarin Jordi en Sven te horen zijn, is te beluisteren vanaf 06.56.

Zorggroep Drenthe is al geruime tijd partner van TZA Drenthe. Meer lezen over TZA Drenthe?  

Neem dan eens een kijkje op hun website; www.tza-drenthe.nu. 
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VITALITEITSWEEK BIJ MOZAIEK!
Half mei stond Mozaiek in het teken van een 
Vitaliteitsweek. Heel Mozaiek in beweging! Niet 
alleen bewoners en cliënten, maar ook collega’s, 
vrijwilligers en familie werden hiervoor uitgeno-
digd. Er werd aandacht geschonken aan mentale 
en lichamelijk gezondheid.

Op maandag 16 mei jl. was de Kick off waarbij, samen 

met de buurtsportcoaches van de gemeente Tynaarlo, 

werd bewogen op muziek. De volgende dag was  

er een gezonde proeverij in het restaurant van  

Mozaiek. De collega’s van de keuken zorgden  

voor verschillende gezonde hapjes en drankjes. 

Op woensdag verzorgden de buurtsportcoaches van 

de gemeente Tynaarlo een ZesKamp. Bewoners en 

cliënten konden deelnemen aan verschillende sport- 

en spelactiviteiten zoals: uni hockey, spel met reactie-

lampen, curling en tennis met flexibeams. Bij een van 

de spellen moesten de deelnemers met een beker een 

balletje proberen op te vangen, die van een schuine 

helling naar beneden kwam. Hierbij werd de reactie-

snelheid gemeten. De deelnemers waren na afloop 

erg moe, maar wat hebben ze genoten!

Donderdag was het tijd voor hersengymnastiek. Met 

de Braintrainer op het scherm in het theater, kwamen 

er verschillende oefeningen voorbij waar men moest: 

nadenken, onthouden en herkennen. Verder kwam 

ook het welbekende boodschappenspel aan bod.  

De deelnemers waren erg enthousiast! Er was zelfs 

een fanatieke bewoner die zich had voorbereid door 

de gehele krant door te nemen.

De rode draad over de hele week was de Wandel-

4Daagse. Bewoners en cliënten konden op vier dagen 

een route afleggen rondom Mozaiek. De deelnemers 

kregen een stempelkaart waarbij ze bij de stempel-

posten een sticker konden halen. Zowel tijdens de 

route als bij binnenkomst kregen ze een gezonde 

snack. Mede dankzij vrijwilligers en familieleden die 

met hun vader of moeder kwamen wandelen, was de 

opkomst groot. De laatste dag werden alle deelnemers 

muzikaal onthaald. Iedere deelnemer kreeg een 

medaille en een roos. Zo werd de Vitaliteitsweek 

afgesloten en was er tot slot nog een ijsje en muziek 

op het terras.

We kijken terug op een zeer geslaagde week,  

waarbij iedereen op z’n eigen manier gewerkt heeft 

aan vitaliteit. 



Zorggroep Drenthe levert al jaren wijkverpleging in 

Rolde. U heeft vast de dienstauto’s van Zorggroep 

Drenthe wel eens zien rijden in het dorp. Een vast 

team medewerkers werkt met veel passie en betrok-

kenheid in Rolde. Zorggroep Drenthe heeft de wens 

om zichtbaar en dichtbij zorg te verlenen. Daarom 

heeft het wijkteam sinds begin juli a.s. een eigen 

wijkkantoor in De Wenning in Rolde. Zij zijn daardoor 

makkelijker bereikbaar, dichter bij de cliënten en 

kunnen nu ook zorg verlenen aan inwoners van de 

andere dorpen in de gemeente. 

Cliënten kunnen bij de wijkverpleging terecht voor 

verzorging en/of verpleging, preventief, tijdelijk of 

langdurig. Ook kunnen zij cliënten leren omgaan 

met een hulpmiddel zodat zij hun zelfstandigheid 

(langer) kunnen behouden. Naast wijkverpleging 

levert Zorggroep Drenthe ook verschillende services  

aan huis, huishoudelijke zorg en professionele 

alarmopvolging. Met een druk op de knop hebben 

cliënten binnen enkele minuten contact met een 

medewerker van de wijkverpleging. 

Wilt u meer informatie over wijkverpleging dan kunt 

u contact opnemen met wijkverpleegkundige en case-

manager dementie Jenny Zoelman (rechts op de foto) 

via T. 06 - 27 12 33 22.

Wilt u informatie over services bij u thuis of  

huishoudelijke zorg, dan kunt u contact opnemen 

met het Zorgservicebureau van Zorggroep Drenthe 

via T. 0592 - 30 57 65.
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NIEUW WIJKKANTOOR 
IN ROLDE

Nieuw wijkkantoor voor wijkverpleging  
Zorggroep Drenthe in Rolde
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De medewerkers van het Zorgservicebureau zijn de gids binnen onze  

organisatie. Zij ondersteunen cliënten aan de hand van hun (zorg)vraag en 

gaan samen met hen op weg om de cliënt van de juiste zorg te voorzien.

Zij beheren de wachtlijsten, zorgen voor alle administratieve afhandeling  

en verzorgen rondleidingen op verzoek.

Het Zorgservicebureau is op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur  

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

zorgservice bureau@zorggroepdrenthe.nl). De medewerkers van  

het Zorgservice bureau staan graag voor u klaar.

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

• Wachtlijsten

•  De mogelijkheden voor verblijf in verpleeg- en verzorgingshuizen

• Kortdurend verblijf en Eerstelijns zorg

• Verpleging en/of verzorging aan huis

• Begeleiding en huishoudelijke zorg thuis

• Verschillende diensten en services

Meer informatie over genoemde zorgvoor zieningen, diensten en  

services vindt u op onze website www.zorggroepdrenthe.nl 

Het Zorgservicebureau

De voordeur naar onze  
zorg- en dienstverlening

8.4

ZorgkaartNederland

Door mensen, voor mensen
ZorgkaartNederland is in haar twaalfjarig bestaan 
uitgegroeid tot het grootste onafhankelijke ervarings-
platform in de zorg. Een team van zo’n 20 mensen 
werkt dagelijks aan het controleren van waarderingen, 
het up-to-date houden van de database van zorgaan-
bieders en de doorontwikkeling van het platform. 
ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiënten-
federatie Nederland.

Zorggroep Drenthe is 355 keer gewaardeerd op Zorg-
kaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.4. 
(Deze gegevens zijn van juni 2022)

Bent u benieuwd naar alle 
waarderingen of wilt u een 
waardering plaatsen? Scan de 
QR-code.
Zorggroep Drenthe investeerde 
onlangs in onderzoekszuilen 
op de meeste van haar locaties, 
waar, op een laagdrempelige 
manier, onder andere, een waardering gedaan kan  
worden op Zorgkaart Nederland.

Zorggroep Drenthe, Zorghotel Assen
Geplaatst op 29 mei 2020
Ruim een maand in Messchenstaete verbleven na een 
operatie. Zeer mooie en luxe locatie. Fijne sfeer. Over de 
medewerkers niets dan lof. Iedereen weet overal vanaf en 
de persoonlijke zorg en aandacht...
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Waar u thuis bent

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

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

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


