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Binnen! bij Zorggroep Drenthe wordt uitgebracht om u te  
informeren over wat er leeft binnen Zorggroep Drenthe.  
Zo komt u meer te weten over onze organisatie.

In deze editie van ons magazine kunt u onder andere lezen over 
Chinese gymnastiek, een dagje Wildlands en het 50-jarig bestaan 
van De Vijverhof en Symphonie dit jaar. Ook laten we u graag het 
succes van een bijzondere expositie in Galerie Mozaiek zien.  
Daarnaast kunt u lezen over de CRDL (u spreekt het uit als cradle, 
Engels voor wieg/wiegen) die wij sinds dit jaar op een aantal  
locaties inzetten, de bijzondere hobby van een van onze  
medewerkers en vindt u natuurlijk weer een gedicht.

Wij wensen u veel leesplezier!
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De les

Om 10.15 uur meldden we ons in Mozaiek en we  

werden zeer hartelijk ontvangen. We zagen de deel

nemers binnenkomen. Sommige zelfstandig en ande

re met rollators, (elektrische) rolstoelen of begeleid 

door een zorgmedewerker. Voor elke deelnemer was 

er een persoonlijke begroeting. Iedereen kreeg een 

passende plek in de kring zodat er rekening gehou

den kon worden met zien, horen en beleven. Waar 

eerst nog druk gepraat werd over dagelijkse zaken, 

werd de sfeer bij de start van de les rustig en bijna 

sereen. In een kring van 15 bewoners en cliënten gaf 

Arianne met een kalme stem aanwijzingen over  

houding en beweging en werden alle gewrichten 

bewogen op een rustige manier in een specifieke 

volgorde. Wij ervaarden zelf dat door de hele kleine, 

zachte bewegingen het lichaam soepeler aanvoelde. 

Daarnaast was er ook veel aandacht voor de adem

haling. Bij het zacht drukken op de plekken waar de 

lever en nieren zich bevinden verspreidde zich een 

warmte door het hele lichaam. 

Belangrijk

De les wordt steevast afgesloten met een gezamenlijk 

koffiemoment. In de gesprekken met de deelnemers 

vertelden zij hoe belangrijk deze lessen zijn. De lessen 

werden erg gemist tijdens de coronaperiode waarin 

het niet door kon gaan. Het dreigde zelfs even hele

maal te verdwijnen. Daarop heeft de groep alles op 

CHINESE GYMNASTIEK  
BIJ MOZAIEK

alles gezet om de lessen weer op te starten. De bewo

ners en cliënten vinden de lessen zo belangrijk dat ze 

deze zelf bekostigen. Zorggroep Drenthe zorgt voor 

een passende plek. Samen voor een moooie dag!

Het was een bijzondere belevenis om deze les mee  

te maken. We hebben zelf ervaren hoe belangrijk 

deze activiteit is voor de bewoners en cliënten. Het 

was ontroerend om te zien dat tijdens de les deel

nemers zo ontspannen werden. Om meer te weten 

over Chinese gymnastiek hebben we Arianne ook  

nog geïnterviewd.

Kun je iets meer vertellen over Chinese gymnastiek?

In China noemen ze Chinese gymnastiek Zhineng 

Qigong. In Nederland heet het Chi Neng Qigong. 

Het is van oorsprong een medische vorm van bewe

gen. De vorm is ontwikkeld door een Chinese arts 

die westers en oosters geschoold was. Hij ontdekte 

tijdens zijn werk in het ziekenhuis dat mensen sneller 

herstelden wanneer ze bepaalde oefeningen deden. 

In China werd Chinese gymnastiek altijd al preventief 

ingezet  denk aan de plaatjes die je kent van mensen 

die samen een soort dansbeweging doen midden in 

parken. Na het ontwikkelen van Chinese gymnastiek 

waren er nu ook oefeningen die ter ondersteuning 

bij herstel konden worden ingezet. De oefeningen 

zijn veelal een reeks vloeiende bewegingen die in 

een specifieke volgorde worden uitgevoerd. Door 

deze bewegingen helpt een persoon de energie door 

zijn lichaam te laten circuleren, wat onder andere 

leidt tot stilte in het hoofd en energie en kracht van 

het lichaam. Alle bewegingen kunnen in combinatie 

met een juiste ademhaling een positief effect op het 

lichaam bereiken.

Hoe lang geef je al Chinese gymnastiek bij  

Mozaiek en hoe is dat tot stand gekomen?

In het najaar van 2017 ben ik gestart met de lessen 

bij Mozaiek. Ik begeleidde destijds een mevrouw die 

net bij Mozaiek was komen wonen. Mevrouw, haar 

dochter en ik dachten dat het erg waardevol kon zijn 

om het als vast onderdeel te integreren bij Mozaiek. 

Na overleg met de activiteitenbegeleidster zijn we er 

toen mee gestart. Vanaf dat moment is er altijd een 

trouwe groep bewoners en cliënten. Er is zelfs een 

wachtlijst omdat deelnemers andere bewoners en 

cliënten ook enthousiast maken.

 

Kun je iets vertellen over de beleving van 

de deelnemers?

De deelnemers zijn heel trouw en geven aan dat 

het voor hen een belangrijk uurtje in de week is. Ze 

hebben er ook baat bij. Of je nu in een rolstoel zit, 

achter een rollator loopt of nog goed ter been bent; 

bewegen kan en is erg belangrijk! En dit is een andere 

manier van bewegen dan de beweging die ze krijgen 

bij bijvoorbeeld een fysiotherapeut. 

Na de les is er een gezamenlijk koffiemoment. Er is 

dan ruimte om wat na te praten en soms wordt er 

getrakteerd vanwege een verjaardag of huwelijks

jubileum. Eigenlijk komen alle aspecten bij elkaar. 

Gezondheid door bewegen en het sociale aspect  

van elkaar ontmoeten. 

Wat maakt dat je er zelf veel plezier aan beleeft?

De dinsdagochtend is voor mij ‘heilig’. Alles wijkt 

voor de Chinese gymnastiek bij Mozaiek, tenzij het 

niet anders kan! Dit is mijn ochtend met ‘mijn oude

ren’. We hebben ondertussen al zoveel meegemaakt 

samen. Het is echt een bijzondere groep en ik ben dol 

op ze. Het doet me goed om te zien wat deze manier 

van bewegen en samenzijn voor hen betekent. En hoe 

ze  volgens mij bijna allemaal  wel een aantal bewe

gingen hebben geïntegreerd in hun dagelijkse leven. 

Puur omdat ze ervaren dat het goed voor ze is. 

 

Wat maakt dat Chinese gymnastiek juist voor deze 

doelgroep zo geschikt is? 

Chinese gymnastiek is geschikt voor iedereen, van 

jong tot oud! Maar wat het specifiek geschikt maakt 

voor deze doelgroep is dat je al je gewrichten en 

pezen beweegt op een manier die zacht is, maar wel 

heel diepgaand. Je leert een manier waarop nek en 

rug in beweging blijven zonder dat het pijnlijk is. 

Hierdoor loop je bijvoorbeeld meer rechtop achter de 

rollator. Als iemand al in een rolstoel zit, dan is het 

erg belangrijk dat ook de rug en nek in beweging  

blijven. Hierdoor kan je makkelijker om je heen  

kijken. Daarnaast werken we ook met de organen,  

zoals de darmen. Dat kan goed helpen bij obstipatie. 

In de coronaperiode hebben we extra aandacht  

besteed aan het versterken van de longen en de long

inhoud. Met Chinese gymnastiek proberen wij zoveel 

mogelijk te voorkomen dat deelnemers ziek worden.

Wat beveel je andere locaties aan wanneer  

ze enthousiast zijn over je verhaal?

Het zou mooi zijn als de verschillende locaties dit op 

een bepaalde manier zelf kunnen oppakken. Het liefst 

zou ik bijvoorbeeld trainingen geven aan de zorg

medewerkers zelf. Zodat zij de bewoners en cliënten 

met de oefeningen kunnen ondersteunen. Iedereen 

van de andere locaties is altijd welkom om een keer 

een les mee te doen. Zo kun je ervaren wat Chinese 

gymnastiek is en zien wat dit betekent voor de bewo

ners en cliënten.

Verder heb ik afgelopen juni een eerste opleidingsdag 

verzorgd voor bestaande Chinese gymnastiek (Chi 

Neng Qigong) instructeurs. Na deze dag kunnen zij in 

hun eigen omgeving vergelijkbare groepen opstarten. 

Maar dat is nog best lastig. Niet alle woonzorgcentra 

zijn bereid om te investeren in dit soort nieuwe  

activiteiten. Maar ik blijf positief! Dit interview kan 

een eerste dominosteen zijn die omvalt in een richting 

die we nu nog niet eens kunnen bedenken.

We bedanken Arianne de Zwart voor deze ‘moooie’ 

ochtend en haar bevlogen inbreng met dezelfde 

woorden als waarmee zij de les afsloot…

Hao La!



momenten. De olifanten lieten namelijk alleen hun 

billen aan ons zien! De prairiehondjes hadden meer 

aandacht voor de wortels die ze net hadden gekre

gen, de giraffen zaten vooral binnen vanwege de 

regen en de nijlpaarden bleven onder water. Tot 

slot maakten de blote kontenapen er een komisch 

schouwspel van door krijsend achter elkaar aan te 

rennen. Daarna zijn we naar binnen gegaan naar de 

vlinders. Daar was het lekker droog. Ook konden we 

daar prachtige bloemen bewonderen en er waren 

lori’s. We verwenden de lori’s met een bakje nectar en 

daar zijn een paar prachtige actiefoto’s van gemaakt. 

Tijdens een korte pauze genoten we allemaal van een 

pakje drinken en voor de liefhebbers was er nog een 

krentenbroodje of een bolletje met kaas. Een aantal 

bewoners, cliënten en collega’s durfde het daarna aan 

om nog een boottochtje te maken.

 

De tijd vloog voorbij, want na nog een goeie ronde 

wandelen was het alweer tijd om terug te keren naar 

de hoofdingang. Rond half vijf zou de buschauffeur 

zich melden zodat we weer konden instappen. De 

zebra’s, krokodillen en de ijsberen hebben we helaas 

niet gezien. Maar het ontmoeten en zien van alle 

andere dieren maakte alles goed. 

Verrassing

De busreis terug naar Eelde verliep rustig. De meesten 

genoten na of probeerden weer een beetje warm te 

worden. Bij terugkomst in Eelde stond de bewoners 

en cliënten nog een verrassing te wachten. Want een 

dagje uit moet je natuurlijk gezellig en lekker afslui

ten. Daarom waren er speciaal voor ons tafels gedekt 

in het restaurant. Hier konden we de dag afsluiten 

met patat en een snack. Er werd heerlijk gegeten  

en nagepraat. 

Na het eten wilde een aantal bewoners en cliënten 

toch wel graag naar hun kamer of op bed. “Moe, 

slapen.”, was het enige dat een bewoonster nog  

kon zeggen. Zij werd dan ook lekker in de pyjama 

geholpen. 

Genoten

“Ik kan wel janken, zo’n mooie dag heb ik gehad.” 

Dit is nog maar een van de weinige mooie woorden 

en reacties die we kregen. We kijken terug op een 

ontzettend leuke en gezellige, maar ook natte dag. 

Wat fijn om bewoners en cliënten enorm te zien 

genieten, ieder op z’n eigen manier. De een aan de 

hand van een begeleider, de ander in zichzelf gekeerd 

genieten en weer een ander met een aantal medebe

woners. De foto’s zeggen genoeg. De mooiste foto’s 

van bewoners en cliënten zullen nog gebruikt worden 

voor een mooi aandenken aan deze ‘moooie dag’!

De twee hoofdorganisatoren werden nog even in  het 

zonnetje gezet. Dank voor deze memorabele dag en 

het organiseren ervan!

“Is het een idee om eens iets leuks te doen met bewoners en cliënten?” 
Wat begon met een idee van een aantal collega’s in Symphonie werd 
uiteindelijk een dagje uit naar Wildlands. Daar ging wel een heel traject 
aan vooraf. 

EEN DAGJE NAAR 
WILDLANDS!

 7 6       

Inventariseren wie er mee wil, waar willen we eigen

lijk naartoe? Hoeveel mensen en dus begeleiding heb 

je dan nodig? Kunnen we ook mensen meenemen 

die afhankelijk zijn van een rolstoel? Eten en drinken 

we daar, of nemen we een bammetje voor onderweg 

mee? De meeste vragen werden geïnventariseerd en 

beantwoord. En zo kwam het dat we met 22 bewo

ners en cliënten, 12 begeleiders en een buschauffeur 

vanuit Symphonie naar Wildlands in Emmen gingen. 

Of zoals een aantal bewoners het gekscherend  

noemden…. ‘op familiebezoek’. 

Met z’n allen in de bus

Na de ochtendzorg waren de meeste bewoners en 

cliënten klaar voor vertrek. Dikke jassen, truien en 

kleedjes moesten mee want de weergoden waren ons 

niet goed gezind. Het zou een koude, natte herfstdag 

worden. Maar dat mocht de pret niet drukken! Rond 

half tien arriveerde de bus bij Symphonie en door het 

enthousiasme van de buschauffeur lukte het ons met 

zijn allen om iedereen in de bus te krijgen. Rond half 

elf reden we toeterend de parkeerplaats af, op  

naar Emmen. 

Daar aangekomen werd eerst iedereen vol enthou

siasme weer uit de bus geholpen. Poncho’s aan, 

kleedjes om en paraplu’s in de aanslag. We lieten 

ons natuurlijk niet kisten. Er volgde eerst een lange 

wandeling, op zoek naar het restaurant. Hier zouden 

we worden ontvangen met koffie en iets lekkers. Dat 

lukte en omdat het inmiddels al tegen het middaguur 

liep besloten we naast de lekkere muffin ook direct 

een broodje uit het vuistje te eten. Zo was iedereen 

klaar voor een lange wandeling door het park. 

Beestenbende

De olifanten, prairiehondjes, giraffen, nijlpaarden, 

blote kontenapen, maar ook de lori’s, slangen en 

vlinders, ze kregen allemaal bezoek van ons. En  

dat resulteerde in een paar hilarische foto’s en  

“Ik kan wel janken,  
zo’n mooie dag heb  

ik gehad.”
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50-JARIG JUBILEUM DE VIJVERHOF

In 2022 bestond De Vijverhof in Assen 50 jaar! Dat wilden we 

natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 

10 september werd een mini pasar malam georganiseerd 

ter gelegenheid van dit gouden jubileum. Een pasar malam 

is een markt in ZuidoostAzië die in de avond opengaat. De 

viering viel samen met het Wijkfeest AssenOost. Dat vond 

plaats aan de Vredeveldseweg tegenover De Vijverhof. Zo 

konden ook bezoekers van het wijkfeest meegenieten van de 

feestelijkheden bij De Vijverhof.

Er was een mooi programma samengesteld. Zo waren er 

zangoptredens, de burgemeester kwam langs en er waren 

diverse Molukse en Indonesische producten en lekkernijen 

te koop! Het was een zeer geslaagde dag waarbij bewoners, 

cliënten en bezoekers volop hebben genoten.

De dag is ook vastgelegd op film waarin te zien is dat  

bewoners, cliënten en bezoekers ontzettend genieten. U kunt 

deze film zien door de QRcode te scannen.

50 JAAR SYMPHONIE

Woonzorgcentrum Symphonie – het voormalig Else van der 

Laanhuis – in Eelde bestond afgelopen januari 50 jaar! De 

viering hebben we destijds uitgesteld vanwege COVID19.  

Op vrijdag 25 november hebben we alsnog het 50jarig 

jubileum van Symphonie kunnen vieren. Om 14.00 uur deed 

Franca Roeleven – teamcoördinator zorg – het openings

woord. Hierna werd een appelboom geplant in ‘Elsjes Hof’ ter 

ere van het jubileum. De boom werd geplant door de dochter 

van Else van der Laan – Jacqueline de Ruiter – en Inge Degen 

bestuurder a.i. bij Zorggroep Drenthe. Marcel van der Meulen 

– Directeur Zorg en Behandeling van Zorggroep Drenthe – 

voorzag de net geplante boom van water. 

Hierna werd het tijd om naar binnen te gaan. In het  

restaurant van Symphonie wachtte namelijk zangeres  

Melissa Smilda. Mellissa zingt Hollandse muziek en heeft  

een eigen repertoire. Melissa is naast zangeres ook  

werkzaam in de zorg op etage 2 in Symphonie! Er werd door 

de bewoners en cliënten volop genoten van de muziek.

In de week erop waren er nog diverse activiteiten  

georganiseerd. Zo werden er Drentse verhalen verteld en  

waren op locatie een poffertjes en patatkraam aanwezig. 

Ook hier genoten de bewoners en cliënten volop!

RTV DRENTHE MET OPTJAK OP BEZOEK  
BIJ ZORGGROEP DRENTHE

In augustus mochten we op stap met ‘OpTjak’ van  

RTV Drenthe! Verslaggever Robbert ging met een aantal  

collega’s in gesprek over werken in de zorg en de tekorten  

op de arbeidsmarkt. 

We startten de dag bij onze woonzorglocatie Symphonie  

in Eelde. Daar vertelde Rebecca over haar overstap van  

RTV Drenthe naar de zorg. Zij volgt op dit moment een  

opleiding tot HBO verpleegkundige. Daarna reisden we door 

naar Spectrum in Beilen voor een interview met onze  

collega Alwin. Robbert sprak onder andere met hem over  

de gevolgen van het tekort aan personeel. Rond het  

middaguur sprak Robbert met Marcel van der Meulen, 

directeur Zorg & Behandeling, over hoe Zorggroep Drenthe 

inspeelt op het personeelstekort. Hierbij kwam onder andere 

het project OpStap aan bod. OpStap is een project waarbij 

mensen een opleiding kunnen volgen en daarbij direct een 

vast contract krijgen voor minimaal 24 uur per week. Tot slot 

keerden we terug bij Symphonie om daar te spreken met  

collega Jessica. Zij neemt deel aan het project OpStap en 

deelde haar ervaringen hiermee.

Heeft u de uitzending(en) gemist of wilt u het nog eens  

terugluisteren? Dat kan. De linkjes naar de uitzendingen 

staan op onze website. Als u de QRcode scant, dan komt  

u terecht bij het juiste nieuwsbericht. 

Binnen bij
Zorggroep

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

Drenthe gebeurt!

50 jaar  
De Vijverhof

OpTjak
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VERTROUWENSPERSOON  
WET ZORG EN DWANG

 11 

Onvrijwillige zorg is zorg waartegen een cliënt zich 

verzet. Dat kan over van alles gaan. Over bejegening, 

verzorging, verpleging en behandeling. Bijvoorbeeld 

medicijnen die iemand moet innemen of een dieet 

dat hij of zij moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat over 

zaken die iemand graag wil, maar die om diverse  

redenen niet mogen.

De Wet Zorg en Dwang stelt dat onvrijwillige zorg 

zoveel als mogelijk voorkomen moet worden. Vaak kan 

dat ook, omdat er – na enig overleg – alternatieven 

blijken te zijn die net zo veilig zijn en de cliënt dezelfde 

vrijheden biedt. 

Wat doet een vertrouwenspersoon

Welmoed ondersteunt bij het helder krijgen van een 

vraag of onvrede. Mocht een cliënt er niet uitkomen in 

een gesprek met de zorgmedewerker of leidinggeven

de, dan kan de cliënt contact opnemen met Welmoed. 

Zij is onafhankelijk (in dienst bij Quasir) en staat aan de 

kant van de cliënt of diens eerste vertegenwoordiger. 

Welmoed bezoekt regelmatig de locaties De Vijverhof 

in Assen en Symphonie in Eelde. Zo neemt zij bijvoor

beeld deel aan activiteiten, zoals de gespreksgroep in 

De Vijverhof. Welmoed: “Ik ben er voor cliënten en de 

eerste vertegenwoordigers. Soms heb ik een gesprekje 

met een cliënt, dat levert mij inzicht op in een leven 

van vroeger of nu. Maar ook de onderlinge interactie 

tussen cliënten, of tussen een cliënt en een medewer

ker, is interessant. Ik hoop zo vertrouwen op te kunnen 

bouwen.”

Een vertrouwenspersoon luistert en denkt met je mee

Welmoed vindt het belangrijk dat cliënten en/of hun 

eerste vertegenwoordigers weten dat zij er is. Zij 

Sinds januari 2020 is de Wet Zorg en Dwang van kracht. De Wet zorg en dwang regelt de 

rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke 

beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De wet 

heeft erin voorzien dat elke cliënt die onder de wet valt, of diens wettelijke vertegen-

woordiger, ondersteuning kan krijgen. Voor Zorggroep Drenthe is Welmoed van der Goot 

de vertrouwenspersoon.

kan luisteren en meedenken. Je zorgen maken over 

je vader of moeder komt soms gewoon voor. Het is 

raadzaam om dit te uiten bij de zorgprofessionals zelf. 

Maar het kan ook lucht geven om vrijuit te praten met 

een onafhankelijk persoon.

Voor goede zorg hebben we elkaar allemaal nodig. 

Welmoed: “Ik kan een cliënt of eerste vertegenwoor

diger ondersteunen en bijstaan in een gesprek met 

de zorg. Dat levert vaak verhelderende inzichten en 

resultaten op. Het kan lucht geven om te praten, 

bijvoorbeeld omdat één van je ouders dementie heeft. 

Dementie is een ziekte van loslaten. De persoon met 

dementie heeft al veel verloren (huis, meubels,  

geliefde) en raakt zichzelf nog veel meer kwijt. Dat kan 

veel impact hebben op de eerste vertegenwoordiger 

en andere familieleden. En hoe zorgen we er dan voor 

dat er sprake is van goede, passende zorg? Dat is soms 

best een puzzel!“

 

Contact

Welmoed van der Goot is bereikbaar op de  

volgende manieren:

0682 45 73 32 (rechtstreeks), via het algemene 

nummer 085487 40 12 en via haar mail:  

welmoedvandergoot@quasir.nl

Meer informatie over  

Quasir kunt u vinden  

op de website.

SCAN ME

OPSTAP
Nieuwe starters bij OpStap

Hoe helpen we meer mensen aan een baan in de 

zorg? Daar heeft Zorggroep Drenthe een unieke  

manier van werven voor: een vaste baan in de zorg 

nog voordat je je opleiding hebt afgerond. Dat doen 

we via het project OpStap. Via OpStap kunnen zij 

instromers en mensen met een afstand tot de arbeids

markt een opleiding volgen en meelopen met ervaren 

zorgmedewerkers. Uiteindelijk kunnen zij zelfstandig 

aan het werk bij Zorggroep Drenthe.

Voorlichtingsmiddag OpStap

Vlak voor de zomervakantie organiseerden we  

in samenwerking met (zorg)instellingen ZZWD,  

De Westerkim, Stichting Icare en Noorderpoort, een 

voorlichtingsmiddag voor OpStap. Tijdens deze bijeen

komst maakten geïnteresseerden die willen werken in 

de zorg kennis met de verschillende organisaties. Dat 

gebeurde door middel van speeddates.  

Op 12 september zijn de geselecteerde kandidaten 

met hun opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’ gestart. 

Begin volgend jaar krijgt dit bijzondere project een 

vervolg. Nog meer organisaties sluiten zich bij OpStap 

aan, waaronder Interzorg, Verzorgd Wonen Exloo 

en Treant. Een nieuwe groep mensen die in de zorg 

wil werken, krijgt zo de kans om te starten met hun 

opleiding ‘Helpende Zorg en Welzijn’. Samen voor een 

moooie dag!

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

GALERIE MOZAIEK ZUIDLAREN
In woonzorgcentrum Mozaiek bevindt 
zich onze Galerie Mozaiek. Gedurende 
het hele jaar worden hier verschillende 
exposities gehouden. Momenteel expo
seert het Drents Schildergenootschap 
in Mozaiek. Het Drents Schildergenoot
schap bestaat uit 42 kunstenaars.  
Maar liefst 21 van hen stelt één of 
meer van zijn/haar werken tentoon  
in deze expositie.

De Vereniging Drents Schilders genoot
schap (ook wel aangeduid als het 
DSG) is op 1 oktober 1954 te Assen 
opgericht. Het genootschap telt op 
dit moment 42 leden. Zij komen uit 
alle windstreken van Drenthe. Ze zijn 
er woonachtig, werken er of zijn op 
andere wijze zeer verbonden met de 
provincie. Het genootschap begon ooit 
als groep schilders, die er samen op uit 
trok en samen exposeerde.  
 

Tegenwoordig kent het genootschap 
ook beeldhouwers, ceramisten, 
grafische vormgevers, fotografen en 
objectenmakers. Het belangrijkste doel 
van het DSG is het organiseren van 
nationale en internationale exposities. 
De bijeenkomsten worden tevens benut 
om van gedachten te wisselen en 
elkaar te stimuleren.

De expositie in Galerie Mozaiek geeft 
mede door de variatie in thema´s,  
technieken en richtingen een goede 
doorsnee van wat er in Drenthe leeft 
op het terrein van de beeldende kunst. 
Het teruggrijpen op de traditie van 
de schilderkunst uit de Gouden Eeuw 
is net zo aanwezig als het nieuwe 
realisme, invloeden van het surrealisme, 
conceptual art en het impressionisme. 
De expositie is nog te bezichtigen tot 
en met 29 januari 2023.

Meer informatie over Galerie Mozaiek en onze exposities  

vindt u op www.galeriemozaiek.nl  De galerie is vrij toegankelijk.

DRENTSE KUNSTENAARS EXPOSEREN IN GALERIE MOZAIEK ZUIDLAREN 
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Kan je wat vertellen over je werk bij  

Zorggroep Drenthe

Ik werk nu drie jaar voor Zorggroep Drenthe. Ik heb 

eerder in de zorg gewerkt en had toen onregelmatige 

werktijden. Als alleenstaande moeder was dat lastig 

te combineren. Daarom ben ik drie jaar geleden bij 

Zorggroep Drenthe gaan werken in de huishoudelijke 

zorg. Daarnaast heb ik twee jaar Individuele Bege

leiding erbij gedaan. Vorig jaar ging dit over naar de 

zorg. Omdat ik van een uitdaging houd, zit ik nu sinds 

kort bij de OR. Ik werk in de gemeente Aa en Hunze, 

in en om mijn woonplaats Rolde.

Wat vind je leuk aan je werk?

Ik heb jarenlange ervaring in de zorg, PGB (persoons

gebonden budget) en met mijn meervoudig gehan

dicapte broer. Deze ervaring gebruik ik graag in het 

contact met andere mensen. Daarom vind ik het 

werken in de zorg zo waardevol. Ik krijg zoveel moois 

terug van cliënten en collega’s.

Wat doe je graag in je vrije tijd? Heb je hobby’s?

Ik heb een aantal jaren fanatiek paard gereden en in 

de paardensport gezeten. Nu doe ik het recreatief. 

Daarnaast ben ik erg ondernemend met mijn honden.  

Met mijn honden doe ik aan canitrail, suppen en 

stepjöring. Bij stepjöring step je samen met je hond. Ik 

sta zelf op de step en de hond trekt de step. Dit deed 

ik met mijn vorige hond. Nu ben ik aan het canitrailen 

met mijn twee honden.

Canitrail? Daar heb ik nog nooit van gehoord.  

Wat is dat precies?

Canitrailen is hardlopen met je hond waarbij het 

genieten voorop staat. Samen met je hond bepaal je 

je eigen tempo. Je hond loopt hierbij in een speciaal 

tuig voor jou. Tussen jou en de hond zit een elastische 

lijn van 1.5 tot 2 meter waarmee de hond je trekt. 

De lijn zit vast aan een heupgordel die speciaal voor 

het canitrailen is gemaakt. De afstanden zijn vanaf 

7 kilometer tot zover je wilt of kunt. Ikzelf heb met 

mijn vorige hond, een Duitse herder, tot 30 kilometer 

getraild. Je hebt ook canicross. Dit is hardlopen met 

je hond op een zo hoog mogelijk tempo waarbij je 

maximaal 5 kilometer aflegt. Hierbij wordt de hond 

getraind je zo snel mogelijk vooruit te trekken. Dit 

gaat echter op tijd en snelheid en dat spreekt mij 

minder aan.

Hoe heb je het canitrailen ontdekt?

Een aantal jaar geleden hoorde ik via een kennis van 

canicross. Ik ben toen met mijn vorige hond gaan  

trainen hiervoor. Via Facebook ben ik in contact 

gekomen met mensen die dit ook doen, adviezen 

gekregen en uiteindelijk ook een aantal wedstrijden 

gelopen. Toen ontdekte ik het canitrailen. Hierbij is de 

afstand belangrijk en niet de snelheid. Dit sprak mij 

veel meer aan omdat hierbij het samen genieten met 

je hond voorop staat. Naast dat ik er erg van geniet 

om samen met mijn honden op pad te gaan, doe ik 

het ook vanwege gezondheidsredenen.

Hoeveel honden heb je en wat voor honden zijn het?

Ik heb twee honden. Een teefje van twee jaar oud uit 

Roemenië. Zij is een mix en heet Joy. Met haar trail ik 

tot ongeveer 13 kilometer. We zijn gek op heuvels en 

strand. Ik ga hier ook een paar keer per jaar met haar 

naar toe. Mijn andere hond is een Jack Russel van 13 

jaar oud. Hij heet Jip en ik trail met hem tot ongeveer 

10 kilometer. Jip komt uit het asiel en ik heb hem nu 

drie maanden.

Ga je altijd alleen met de honden op pad of ook wel 

in groepsverband?

Wisselend. Door de week plan ik mijn trainingen zo in 

dat ik vaak alleen met beide honden op pad ga. Heel 

soms komt het zo uit dat er iemand aansluit. Door de 

week train ik twee keer en dan rond de 7/8 kilometer 

per keer. In het weekend wil ik graag de 10 kilometer 

of meer aantikken. Dit doe ik vaak in groepsverband. 

We trainen dan in Dwingeloo. Soms doe ik mee aan 

een trail op bijvoorbeeld de Veluwe, Montferland,  

Sallandse Heuvelrug of Ameland. Deze worden  

speciaal georganiseerd voor canitrailers. Joy kan altijd 

mee en per trail besluit ik of het te zwaar is voor  

Jip of niet.

Kan je canitrail overal doen?

In principe kun je overal trailen, maar je moet wel 

rekening houden met broedseizoenen en gebieden 

waar honden niet mogen komen. Het mooiste is  

zoveel mogelijk onverhard. Soms pak ik een paar  

kilometer asfalt mee zodat we hier ook op getraind 

zijn. Verder houd ik rekening met omstandigheden 

zoals temperatuur (niet warmer dan 20°C), regen, 

tegenwind en heuvels. Ook houd ik rekening met  

hoe de hond en ik zelf in ons vel zitten.

Welke hondenrassen zijn hiervoor geschikt? Toch 

geen kleine schoothondjes, neem ik aan?

In de canitrail club van Dwingeloo waar ik regelmatig 

train, lopen zelfs kleine chihuahua’s mee! In principe 

kan bijna elk hondenras mee, als ze maar willen lopen 

In de rubriek Wie ben ik? leest u een  
interview met een van onze mede-
werkers. Maak kennis met de persoon 
achter deze medewerker!

WIE BEN IK?
Joyce de Haan

of trekken. Het mooie van canitrail is dat je hond 

ook naast je mag lopen. Je doet het samen. Samen 

ontspannen met je hond, daar gaat het om. Honden 

met een korte neus zijn er niet geschikt voor omdat 

ze snel buiten adem raken.

Heb je samen met de honden weleens iets geks  

meegemaakt onderweg? 

Ik heb weleens een kudde nieuwsgierige schapen 

achter me aan gehad. We moesten door het water 

(in de winter) tot aan kniehoogte om de kudde kwijt 

te raken. Ook ben ik weleens in een kudde schotse 

hooglanders met kalveren beland. Dan is rustig blijven 

en rustig doorlopen het belangrijkste. En vooral niet 

te dicht bij moeder en kalf komen! Verder kom ik 

vaak hazen, reeën en ander wild tegen. Dan vlieg ik 

achter de honden aan omdat ze er achteraan willen. 

Dat zijn onverwachte en mooie momenten!

Wat is er allemaal nodig om te canitrailen?

Je hebt een harnas nodig voor je hond, elastische 

lijn en een heupgordel voor jezelf. Kleding voor het 

hardlopen en trailschoenen. Ik neem altijd water en 

eten mee voor mezelf en de honden. En een EHBO kit. 

De honden moet je voor het canitrailen wel trainen. 

Op conditie, maar ook of je hond graag trekt of meer 

naast je loopt. Dit is per hond verschillend. Joy is 

een duurloper. Ze loopt een rustig tempo en langere 

afstanden en trekt redelijk. Jip loopt het liefste naast 

me en kent geen commando’s. Hij loopt mee voor de 

gezelligheid. Daarnaast train je op samenwerking en 

commando’s. Joy kent links, rechts, door, wachten, 

voorzichtig en ‘go go go’! Dit is handig als je bij

voorbeeld een heuvel opgaat. Ze kan me dan helpen 

omhoog te komen. Maar Joy heeft ook geleerd aan te 

geven als ze haar behoefte moet doen of als ze dorst 

heeft of wat lekkers wil. Ze is echt mijn trailmaatje!
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NIEUWE LICHTING  
STUDENTEN  
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 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 

40 studenten, in november ‘21 toch naar Drenthe 

komen. Met de nieuwe lichting studenten zijn er 

maar liefst 48 studenten werkzaam bij Zorggroep 

Drenthe.

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  

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 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.

 

Eindelijk was het dan zover! Op 18 november landden 20 studenten 

uit Indonesië op Schiphol. Van de twintig studenten gaan er  

acht beginnen bij Zorggroep Drenthe en de overige twaalf  

bij Tangenborgh (collega zorgaanbieder in Drenthe).

Vanaf Schiphol werden de studenten in de bus naar het Centraal  

Bureau in Assen gereden. Daar werden zij ontvangen door enkele 

collega’s van Zorggroep Drenthe en Indonesische studenten die hier 

inmiddels al een jaar zijn. In een versierde zaal met Nederlandse 

vlaggetjes en ballonnen werden zij officieel welkom geheten door 

René van der Wal – projectleider ZorgSaam. Er werd genoten van een 

Indonesische lunch in de kantine. Na de lunch werden zij naar hun 

appartementen gebracht in Messchenstaete en De Vijverhof. 

De studenten hebben inmiddels kennis gemaakt met Assen en  

omgeving. En ook met typisch Nederlandse dingen, zoals warme  

chocolademelk en appeltaart. Eind november zijn zij begonnen met 

hun stage en school. Wij wensen de studenten erg veel plezier en 

succes in Nederland en bij Zorggroep Drenthe!

OVER STUDIEPROJECT ZORGSAAM

Jij schuift het gordijn opzij

het licht kruipt over haar kussen.

Het stoot haar aan; kom sta op,

ik zal het een beetje lichter maken.

Aan de rand van haar bed

vindt ze jouw glimlach,

of ze goed geslapen heeft, misschien wel.

Jouw helpende handen doen haar opstaan.

Begin van een alledaags ritueel.

De uitdaging soms ver te zoeken.

Een zonnestraal wenst goedemorgen.

Zet de rozen op tafel in vuur en vlam

Samen zien jullie de kleuren van de dag.

Ik ben zo blij met jou, zegt ze.

Jij maakt het verschil.

Lien Doorduin.

GEDICHT

WOORDZOEKER

ALZHEIMER

ASSEN

BEILEN

BESTUURDER

BINNEN

CLIENTENRAAD

CRDL

DRENTHE

EELDE

GYMNASTIEK

JUBILEUM

LEERLINGEN

MOOOIEDAG

OPSTAP

RODEN

ROLDE

STUDENTEN

VIJFTIGJAAR

VOORZITTER

WILDLANDS

ZORGSAAM

ZUIDLAREN
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Het afgelopen jaar hebben wij gezocht naar een 

onafhankelijk voorzitter voor de centrale  

cliëntenraad. Na een aantal positieve gesprekken 

hebben we een nieuwe voorzitter gevonden! 

 

Mevrouw Annelies Bezuyen is zeer enthousiast 

om deze mooie functie te vervullen. Zij wil graag 

bijdragen om de medezeggenschap binnen onze 

organisatie nog meer op de kaart te zetten! Annelies 

heeft inmiddels kennisgemaakt met de lokale cliën

tenraden op de verschillende locaties. Daarnaast is 

ze al volop betrokken bij de centrale cliëntenraad. Er 

is veel belangrijk werk te verzetten! Wij heten haar 

dan ook van harte welkom en wensen haar  

veel succes bij haar werkzaamheden. 

Sterk maken voor medezeggenschap

In het afgelopen jaar is er volop beweging  

geweest bij de centrale cliëntenraad en de lokale 

cliëntenraden op de verschillende woonzorg locaties. 

Er zijn veel nieuwe leden gestart en we zijn heel  

blij met deze enthousiaste en betrokken raden!

De cliëntenraden maken zich sterk voor de mede

zeggenschap van de bewoners en cliënten van 

Zorggroep Drenthe. De raden hebben een duidelijke 

en zichtbare positie in de organisatie. Zij geven onze 

bewoners en cliënten een stem en komen op voor 

hun belangen. Mede hierdoor dragen de cliënten

raden bij aan betere zorg.

Leden gezocht

We zijn nog op zoek naar leden voor de lokale  

cliëntenraden op de locaties! Heeft u belangstelling 

of weet u iemand die hiervoor misschien belangstel

ling heeft? Neem dan gerust contact op met Anneke 

Walda  ambtelijk secretaris bij Zorggroep Drenthe 

 via a.walda@zorggroepdrenthe.nl. Anneke, maar 

ook de leden van de cliëntenraden staan voor u  

klaar om uw vragen te beantwoorden. 

VERBINDING MAKEN 
DOOR DE CRDL
De Crdl  je spreekt het uit als cradle, Engels voor 

wieg/wiegen  is een prachtig vormgegeven instru

ment dat mensen via geluid en aanraking verbindt. 

Wanneer twee mensen de Crdl én elkaar gelijktijdig 

aanraken, vertaalt de Crdl hun aanraking in geluid. 

Het verandert het menselijk lichaam als het ware in 

een muziekinstrument. 

Een verandering van aanraking geeft bijvoorbeeld 

een ander geluid of een ander ritme. U kunt hierbij 

denken aan geluiden van de zee, vogelgeluiden en 

het ruisen van de wind in de bomen. Dat geeft een 

ontspannen sfeer. Het creëert momenten van beteke

nisvol contact tussen cliënten en hun dierbaren. Het 

wordt vooral gebruikt als een therapeutisch middel 

voor mensen met dementie, autisme, een verstandelij

ke of visuele beperking.

Bij een aantal van onze locaties wordt dit instrument 

sinds enige tijd ingezet. Onze coaches dementie en 

onbegrepen gedrag, de kennisdragers dementie, 

een aantal welzijnsmedewerkers en de welzijnscoa

ches kregen tijdens een workshop uitleg over hoe en 

wanneer de Crdl kan worden ingezet. We willen de 

Crdl optimaal inzetten door ook familieleden, vrijwil

ligers en andere medewerkers er kennis mee te laten 

maken. 

Begin september was de opening van de expositie 

‘Kunst met stof’ in Mozaiek. Deze bijzondere exposi-

tie is in nauwe samenwerking met De Noorderkroon 

en Symphonie samengesteld. U kon in de vorige 

editie van Binnen! al lezen hoe het project met de 

trouwjurken tot stand kwam. Het succes van het 

project bij De Noorderkroon was voor Symphonie en 

Mozaiek aanleiding om het ook daar te organiseren. 

Vol enthousiasme werd er gewerkt aan de ontwerpen 

en de jurken zelf. Dit bracht bij de deelnemers allerlei 

mooie herinneringen en verhalen naar boven.

Opening 

Op de openingsdag van de expositie kwamen  

bewoners en cliënten die aan de trouwjurken hadden 

gewerkt naar het theater in Mozaiek. Een versierde 

trouwauto – met de klassieke blikken erachter – reed 

rond Mozaiek. Dit trok de nodige aandacht. Er was 

zelfs een heus ‘bruidspaar’ aanwezig tijdens de ope

ning! Een collega van De Noorderkroon was met een 

‘gepimpte’ jurk van De Noorderkroon de bruid. Een 

collega van de technische dienst was de bruidegom. 

Een bewoonster van Mozaiek was vroeger trouw

ambtenaar en in die hoedanigheid ontving zij het 

‘bruidspaar’. Zij ging hen voor naar het theater.

In het theater stonden verschillende medewerkers 

van Mozaiek als de ‘bruidegoms’ opgesteld om ‘hun’ 

bruiden te ontvangen. De jurken waren gemaakt 

in verschillende thema’s. Bij de introductie van de 

NIEUWS VAN DE CLIËNTENRAAD
Nieuwe voorzitter Centrale Cliëntenraad EXPOSITIE MET  

TROUWJURKEN  
BIJ MOZAIEK |  
KUNST MET STOF

verschillende thema’s kwam de ‘bruid’ met de jurk van 

dat thema vanachter de coulissen naar voren. Zo werd 

het echt een levende expositie.

Meer dan alleen jurken

Vanuit de dagbesteding had een cliënt van Mozaiek 

aangegeven dat ze dolgraag nog eens een trouw

jurk aan wilde. Dus ook zij kreeg tijdens de opening 

een prachtige jurk aan! Vooraf was er een heuse 

passessie en er werden zelfs nieuwe schoenen voor 

aangeschaft! Haar kinderen en kleinkinderen waren 

tijdens de opening aanwezig om haar te bewonderen 

in de trouwjurk. Op een tafel stonden fotolijstjes met 

daarin afbeeldingen en verhalen van de bewoners 

over hun eigen bruiloft. Daarnaast waren er ook een 

aantal historische jurken te zien.

De bewoners en cliënten hebben ontzettend van de 

dag genoten! De trots en het plezier was hun gezich

ten af te lezen. En dat geeft ook de medewerkers veel 

voldoening. Daar doen we het immers voor!

SCAN ME
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ZORGGROEP DRENTHE  
VERTEGENWOORDIGD IN  
DE JURY VAN ‘STICHTING 
MUZIEK IN HUIS’

Directeur Zorg & Behandeling bij Zorggroep Drenthe – 

Marcel van der Meulen – is al verscheidende jaren  

jurylid tijdens de auditiedagen van Stichting Muziek 

in Huis. Deze stichting organiseert sinds 1999 klas-

sieke concerten in verzorgings- en verpleeghuizen in 

heel Nederland. Sinds 2018 zijn daar jazzoptredens 

aan toegevoegd. De optredens worden op maat  

gemaakt en zijn specifiek bedoeld voor bewoners  

en omwonenden van (woon)zorgcentra. Onze  

woonzorglocatie Symphonie in Eelde heeft een 

abonnement bij Stichting Muziek in Huis. Inmiddels 

heeft het eerste concert hier plaatsgevonden.  

Dit naar volle tevredenheid van bewoners, cliënten, 

medewerkers én het ensemble dat optrad. 

Auditie

Ruim 120 op conservatoria geschoolde musici treden 

op voor de stichting. Maar eerst moeten ze auditie 

doen voor een jury. Marcel van der Meulen is een 

van de zes juryleden die bepaalt welke ensembles 

en solisten voor de stichting concerten mogen  

verzorgen. De jury bestaat uit drie vertegenwoor

digers uit de ouderenzorg en drie vertegenwoordigers 

uit de muziekwereld. 

Op een auditiedag treden veel ensembles op voor de 

jury. Ieder ensemble krijgt acht minuten speeltijd.  

In die acht minuten moeten zij de zes juryleden 

overtuigen. De jury kijkt naar de muzikale en com

municatieve kwaliteiten die het ensemble heeft. 

Daarnaast moet het ensemble met hun programma en 

presen tatie een brede groep bewoners aanspreken. 

Pas als alle juryleden het daarover eens zijn wordt een 

ensemble aangenomen. 

Sfeer overbrengen

Dat een conservatoriumopleiding alleen niet volstaat 

blijkt wel uit het feit dat op de auditiedagen veel  

ensembles afvallen. Optreden in een zorgcentrum is 

nou eenmaal anders dan in een reguliere concertzaal. 

De juryleden zoeken die musici uit die heel goed  

spelen én de sfeer van de muziek heel goed weten 

over te brengen op het publiek. Daarvoor hebben 

ensembles slechts enkele minuten de tijd om bij de 

juryleden – in een verder geheel lege zaal – een  

feestelijk gevoel op te roepen. 

Elke auditiedag weer worden zulke ensembles gevon

den; musici die Marcel en de zijnen het vertrouwen 

geven dat hun optredens bijdragen aan het welzijn 

van de bewoners in verzorgings en verpleeghuizen.

TIJDELIJKE OPVOLGING 
RAAD VAN BESTUUR
In augustus jl. kondigde bestuurder Lex Smetsers 

zijn vertrek aan bij Zorggroep Drenthe per 15  

oktober. Samen met de organisatie en in samen

spraak met de medezeggenschapsorganen –  

centrale cliëntenraad en ondernemingsraad – is 

gekeken naar zijn opvolging. In overleg met beide 

raden is besloten dat een tijdelijke bestuurder 

(bestuurder a.i.) de taken waarneemt totdat de 

nieuwe raad van bestuur is benoemd. Inge Degen 

– werkzaam als bestuurssecretaris bij Zorggroep 

Drenthe – is tot bestuurder a.i. benoemd.

Lex Smetsers heeft in zijn periode als bestuurder 

een belangrijke bijdrage geleverd aan de dooront

wikkeling van Zorggroep Drenthe en kwaliteit van 

zorg. De afgelopen jaren stonden ook in het teken 

van corona. Lex heeft samen met alle medewer

kers, bewoners, cliënten en naasten deze grote 

uitdaging doorstaan.

JANNEKE HOITINGA NIEUWE 
VOORZITTER RAAD VAN  
TOEZICHT
Janneke Hoitinga wordt per 1 januari 2023 benoemd tot voorzitter  

raad van toezicht Zorggroep Drenthe. Zij volgt Alle Alserda op die  

na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

In het dagelijks leven is Janneke algemeen directeur van Medprevent, 

een landelijk opererende arbodienst. In het verleden was zij werkzaam 

als advocaat gezondheidsrecht en als onderzoeker en docent onder

nemingsrecht. Janneke maakt sinds 1 april 2019 deel uit van de raad 

van toezicht. Zij vervult de rol van secretaris en is lid van de financiële 

auditcommissie.

Met de benoeming van Janneke tot voorzitter van de raad van toezicht 

wordt de gewenste continuïteit van toezicht voor Zorggroep Drenthe 

gegarandeerd. De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn dan ook 

heel blij met deze benoeming en wensen haar veel succes in haar  

nieuwe (voorzitters)rol.
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Op 21 september vond de jaarlijkse Wereld Alzheimer  

dag plaats. Enkele medewerkers van Zorggroep 

Drenthe delen daarom graag hun ervaringen.  

Mariëtte Rombout en Wies Landman zijn coach  

‘dementie & onbegrepen gedrag’ en Daphne  

Boosman is casemanager dementie. Zij geven een 

kijkje in de dagelijkse praktijk en laten zien dat  

iets kleins soms van grote betekenis kan zijn.

Het verhaal van Mariëtte: Bakje koffie?

Het is half elf. Tijd voor een bakje koffie. Meneer  

Jansen zit op zijn kamer en ik klop bij hem aan.  

“Bakje koffie?” vraag ik. Waarop meneer zegt:  

“Nee hoor...” Ik zie de treurige blik in zijn ogen.  

Dit keer besluit ik niet te vertellen hoe oud hij is,  

welke dag het is en welk tijdstip. De stukjes infor

matie waar hij niet bij kan, benadrukken dat het  

brein niet meer werkt zoals voorheen. “Wat vervelend 

dat uw brein niet meewerkt... Maar ik vind het ook 

rot dat u hier alleen op uw kamer in een dip zit. Dus, 

dan kom ik er nu een momentje mét u in zitten”.  

Meneer Jansen kijkt mij aan en toont een brede 

glimlach. ”Nou, dat waardeer ik!”, zegt hij. Even een 

moment dat niets er toe doet. Gewoon even zijn. 

“Houd die lach op je gezicht”, zegt hij nog. Sindsdien 

volgt er een grote glimlach als we elkaar zien. Die 

glimlach herinnert ons er aan dat het niet draait om 

de gebreken van het brein, maar om het moment 

waarin nog steeds heel veel geluk en kwaliteit van 

leven te vinden is.

Mariëtte Rombout

In haar dagelijkse werk heeft Mariëtte veel te maken  

met ‘mindset’ en het ontdekken van de kracht ervan. 

Dat gaat bijvoorbeeld ook over contact maken,  

iemand echt zien en houding. ”Je kunt iemand al  

positief beïnvloeden door zelf open en ‘ook maar 

mens’ te zijn.” Mariëtte biedt collega’s praktische 

ondersteuning in de omgang met cliënten en geeft 

handvatten in situaties waarin gedrag bepalend kan 

zijn voor de zorgverlening. Daarnaast heeft ze zelf 

ook veel contact met cliënten.

Het verhaal van Wies: Wassen

Meneer Bos (92 jaar) wil niet geholpen worden met 

wassen. Na het ontbijt trekt hij zijn vuile kleding 

weer aan. Zorgmedewerker Marie geeft aan dat hij 

al een week niet gewassen is. Meneer Bos vindt het 

allemaal gedoe en zegt: ”Hoe kom je erbij dat ik hulp 

nodig heb? Ik was me alle dagen en daar heb ik jullie 

niet bij nodig!” De handdoek en washand liggen 

onaangeroerd op de wastafel. Wies coacht Marie op 

de achtergrond. Zij spreken af dat zij hem niet meer 

bevragen. Daar komen ze immers niet verder mee. Als 

Marie hulp aanbiedt wanneer hij zijn sokken aan wil 

doen, accepteert hij dit. Het valt hem zwaar dit zelf te 

doen. Daar speelt Marie mooi op in. Ondertussen vult 

ze de waskom. Ze zegt ”Ah, dan kan ik meteen uw 

voeten wassen, dat komt mooi uit! Fijn dat u zo goed 

helpt. U bent leraar geweest, hè? Ik denk dat ik veel 

van u kan leren! Graag wil ik straks van u weten of ik 

het goed gedaan heb.” De wasbeurt gaat goed. Marie 

bedankt meneer Bos na afloop voor de fijne samen

werking. Ze benadrukt nog even dat ze vandaag veel 

van hem heeft geleerd.

Wies Landman

Naast coach dementie & onbegrepen gedrag is Wies 

ook ‘Video Interventie in de Ouderenzorg (VIO)’ 

begeleider. Het vraagt steeds meer van medewerkers 

om goede zorg te kunnen blijven geven. In toene

mende mate krijgen zij te maken met cliënten met 

complexere ziektebeelden en moeilijk te begrijpen 

gedrag. VIO heeft tot doel anders te kijken naar 

moeilijk te begrijpen gedrag. Beelden zeggen vaak 

meer dan woorden. In het verhaal van Wies is geen 

VIO ingezet. 

Het verhaal van Daphne: Dagbesteding

Als casemanager dementie kom ik veel bij mensen 

thuis. Wanneer het onderwerp dagbesteding aan bod 

komt, merk ik dat veel cliënten dit spannend vinden. 

Ze hebben geen goed beeld van wat er bij de dag

besteding gedaan wordt en hoe zo’n dag verloopt. 

Ervoor kiezen om thuis te zijn is het meest veilig. Dan 

weet je immers wat je hebt. 

Als ik denk dat dagbesteding passend is bij de situatie 

van de cliënt dan leg ik uit hoe zo’n dag verloopt. 

Vervolgens spreek ik af om samen een kopje koffie te 

drinken bij een dagbesteding. De cliënt kan het dan 

rustig bekijken en een beter beeld vormen. Door 

eerst samen een keer te kijken, zijn al veel cliënten 

met plezier met dagbesteding gestart. Dagbesteding 

is goed voor het brein bij mensen met dementie. 

Doordat ze activiteiten ondernemen en contact ma

ken met anderen worden de hersenen geprikkeld. 

Het biedt structuur, plezier en gezelligheid. Ze eten 

samen een warme maaltijd tussen de middag. Daar

naast houden ze bij de dagbesteding de cliënt ook in 

de gaten. Bij bijzonderheden brengen ze mij op de 

hoogte en kan ik er in de thuissituatie op inspelen.

Daphne Boosman

Daphne komt als casemanager dementie bij  

cliënten in de thuissituatie. Soms gaan cliënten  

deelnemen aan dagbesteding. Op deze manier 

wordt er gezorgd voor invulling van de dag,  

maar soms ook om mantelzorger(s) te ontlasten.  

Zo zorgen zij niet 24 uur per dag, maar is er voor 

mantelzorger(s) tijd om tot rust te komen en zelf 

dingen te ondernemen.

Daphne, Mariëtte en Wies werken bij Zorggroep Drenthe. 

De namen van cliënten en andere medewerkers in hun 

verhalen zijn gefingeerd.

‘Je kunt iemand al positief  
beïnvloeden door zelf open 
en ‘ook maar mens’ te zijn.’

“Wat scheelt eraan?” Hij kijkt me aan en zegt:  

“Gewoon, een dipje...” 

Ik vraag hem of ik eventjes naast hem mag komen 

zitten. Hij zegt: “Het klopt niet in de bovenkamer. Ik 

weet niet eens hoe oud ik ben, wat voor dag het is of 

hoe laat het is. Dat is vreemd hoor!” 

HOE IETS KLEINS VAN 
GROTE BETEKENIS IS  
BIJ ALZHEIMER
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NIEUW WIJKKANTOOR VOOR  
WIJKVERPLEGING IN ROLDE

Wij leveren al jaren wijkverpleging in Rolde. Inwoners van 

Rolde hebben vast  onze dienstauto’s vast wel eens zien 

rijden. Een vast team medewerkers werkt met veel passie en 

betrokkenheid in Rolde. Zorggroep Drenthe heeft de wens 

om zichtbaar en dichtbij zorg te verlenen. Daarom heeft 

het wijkteam sinds afgelopen zomer een eigen wijkkantoor 

in woonzorglocatie 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 Aa en Hunze.

U kunt bij de wijkverpleging terecht voor preventieve,  

tijdelijke of langdurige verzorging en/of verpleging. Onze 

medewerkers kunnen u ook leren omgaan met een hulpmid

del zodat u langer zelfstandig blijft. Naast wijkverpleging 

levert Zorggroep Drenthe ook verschillende services aan huis. 

Zoals  huishoudelijke zorg en professionele alarmopvolging. 

Met één druk op de knop heeft u binnen enkele minuten 

contact met een medewerker van de wijkverpleging.  

Wel zo’n fijn idee!

Meer weten over wijkverpleging?

Wilt u meer informatie over wijkverpleging? Neem dan  

contact met ons op. U vindt de gegevens van de wijkkantoren 

en wijkverpleegkundigen op pagina 26 in dit magazine. 

Wilt u informatie over services bij u thuis of huishoudelijke 

zorg, dan kunt u contact opnemen met het Zorgservice

bureau van Zorggroep Drenthe via T. 0592 – 30 57 65.

EVV-ERS GEDIPLOMEERD

Op 9 november hebben zes van onze collega’s hun  

diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV) in  

ontvangst genomen. Zij volgden de opleiding tot  

EVVer op het Drenthe College.

Binnen Zorggroep Drenthe vormt de EVVer  

een belangrijke schakel tussen de bewoner of cliënt  

en diens naaste(n) en het zorg en behandelteam  

en welzijnsmedewerkers. Wij staan natuurlijk in  

‘Binnen!’ ook graag even stil bij dit heuglijke  

moment. De geslaagden ontvingen een mooie  

bos bloemen. Allemaal nogmaals  

van harte gefeliciteerd!

KORENMIDDAG TIJDENS RODERMARKT

Traditiegetrouw vond ook dit jaar op de maandag  

tijdens de week van Rodermarkt de Korenmiddag plaats.

Dat betekende voor vijf cliënten van Symphonie  

een uitstapje naar Roden. Ook cliënten van  

De Noorderkroon brachten een bezoek aan de  

Korenmiddag. De cliënten hadden er veel zin in  

en waren erg enthousiast. We zagen lachende  

en vrolijke gezichten in de feesttent van Roden.  

Iedereen genoot van de optredens van de  

verschillende koren. Het was een gezellige middag  

waar we met heel veel plezier op terug kijken. 

WISSELENDE EXPOSITIE BIJ SPECTRUM 

In woonzorgcentrum Spectrum in Beilen is van  

12 september 2022 tot 30 april 2023 een wisselende  

expositie van Jaap Plomp en Jannie Pol te zien. De expositie 

met schilderwerken werd op 12 september jl. geopend onder 

het genot van een hapje en een drankje.

Jannie vertelde tijdens de opening welke materialen zij in 

hun werken gebruiken. Er zijn verschillende werken te zien in 

de expositie; landschappen, dieren, stillevens, portretten en 

bloemen. In november zijn de werken verwisseld voor werken 

met winterse taferelen. Vanaf januari komen er werken te 

hangen waarop het voorjaar terug komt. De expositie is voor 

iedereen te bezichtigen. 

Binnen bij
Zorggroep

Drenthe
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Namens alle  
medewerkers, managementteam,  
Inge Degen | raad van bestuur a.i.,  

en de raad van toezicht wensen wij u.

KOOKCLUB IN DE NOORDERKROON

Een aantal bewoners en cliënten van De Noorderkroon  

maakten onlangs snert voor alle bewoners en cliënten van  

De Noorderkroon. De deelnemers genoten van het samen 

bereiden van de snert. Ze vonden het zelfs zo leuk dat ter 

plekke werd besloten om een eigen kookclub te beginnen.

Na het succes van de snert was het tweede project snel  

bedacht. Appeldriehoekjes, of zoals we ze ook kennen;  

appelflappen. En natuurlijk wordt er genoeg gemaakt  

voor iedereen bij De Noorderkroon.

Van de snert zelf zijn helaas geen foto’s want die  

was op voordat ze er erg in hadden!

MEEZINGMIDDAG IN SPECTRUM

In Spectrum werd een meezing middag met/voor  

bewoners georganiseerd. Zangeres Mieke bracht leuke  

oude meezingers ten gehore. Mooi om te zien was hoe 

Mieke mensen kon enthousiasmeren en persoonlijk  

in contact ging. Bewoners en cliënten zongen uit  

volle borst mee, klapten en haakten in op de muziek. 

 

Een cliënt kreeg de microfoon en liet zijn mooie stem  

en lied samen met Mieke horen. Een daverend applaus 

volgde en met een grote glimlach ging meneer aan het  

einde van middag naar huis. Een cliënt die in haar bed  

naar het restaurant was gekomen zong zelfs nog een  

deuntje mee. De sfeer zat er goed in deze middag.

Fijne  
feestdagen  

en een  
heel moooi  

2023!
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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 email 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
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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 zorg-
aanbieders 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 november 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 2022

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...

10

Gegevens wijkkantoren  
en wijkverpleegkundigen 
  
Hier vindt u een overzicht van onze wijkkantoren en 
vindt u de telefoonnummers van onze wijkverpleeg
kundigen. Onze wijkverpleegkundigen nemen elkaar 
waar. Bij afwezigheid van een van de wijkverpleeg 
kundigen 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 31 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



Meneer Van Dijken woont sinds 1 ½ jaar op 
de 7e etage in De Vijverhof. Elke dag eet 
meneer Van Dijken in het restaurant van De 
Vijverhof. Raymon werkt in de keuken van het 
restaurant. Hij werkt hier al z’n 20 jaar en heeft 
verschillende werkzaamheden, waaronder de 
broodkardienst. In het restaurant staat zo’n 
mooie, ouderwetse broodkar. Het leek meneer 
Van Dijken en Remco een leuk idee om samen 
bij de broodkar op de foto te gaan.

ACHTEROP

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

Waar u thuis bent

Volg ons ook op    

Meneer Van Dijken, waar bent u het meest  

dankbaar voor?

De algehele verzorging hier. Als er wat is, kan je  

iemand oproepen. Dat geeft een gevoel van veilig

heid. Ik heb al meerdere herseninfarcten gehad. Om 

dan hier te wonen met de zorg dichtbij is heel fijn.

Wat is de meest wijze raad die iemand u ooit  

heeft gegeven?

Ik woonde samen met m’n vrouw in Assen. Mijn 

vrouw zei altijd: ‘Als er wat met mij gebeurt, moet 

je hier niet blijven wonen.’ Toen zij in 2009 overleed, 

ben ik verhuisd naar Ankerhof in Assen. Daarna naar 

Cort van der Lindenstraat. Dat waren beide apparte

menten. Toen ik meer zorg nodig had, ben ik verhuisd 

naar De Vijverhof.   

Wat is uw favoriete lekkernij?

Ik lust alles en er springt niet echt iets uit. In het  

restaurant van De Vijverhof probeer ik dingen uit  

die ik nog nooit eerder heb gegeten. Daar zit dan 

weleens iets bij wat ik minder lekker vind. Pasta,  

bami en nasi vind ik heel lekker! Zelfs lekkerder dan 

de Hollandse hap. Toen ik nog alleen woonde, heb ik 

altijd zelf gekookt.

Wat is de beste beslissing in uw leven?

Dat ik na vier jaar werken bij de NS mijn ontslag heb 

genomen. Daarna heb ik met heel veel plezier 33 jaar 

gewerkt bij V&D in Groningen. Eerst als verkoper in 

de winkel en daarna bij de technische dienst, ook bij 

de klanten thuis. Tenslotte was ik verkoopmanager 

tot aan mijn pensioen. Toen was ik 56 jaar. 

Welk liedje roept herinneringen in u op?

‘Vlinder’ van Duo Karst. Dit lied werd gespeeld tijdens 

de uitvaart van mijn vrouw. 


