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Publicaties ZZWD
Dit maatschappelijke magazine brengen
wij uit en laten wij binnen de gemeenten
De Wolden en Westerveld huis aan huis
bezorgen om u als inwoner van ons werkgebied in algemene zin te informeren.
Ons financiële jaarverslag en andere
kerngegevens publiceren wij openbaar
via de site jaarverantwoordingzorg.nl.
Op onze eigen site zzwd.nl vindt u
eveneens ons financiële jaarverslag
alsook ons kwaliteitsjaarverslag.
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Woord vooraf

Woord
vooraf
Ook het leven van een zorg
organisatie gaat niet altijd over
rozen. We komen uit een periode
waarin er veel veranderd is
– een nieuw zorgstelsel, enorme
bezuinigingen die de overheid in
de vorige kabinetsperiode heeft
doorgevoerd. Toch hebben we het
wel gered ondanks financieel
moeilijke jaren, een dal waaruit
we zoals het er nu (medio 2018)
uitziet, weer opgekrabbeld zijn.

Intussen zijn we ook in het afgelopen jaar
‘gewoon’ doorgegaan met het leveren en
verbeteren van onze zorg en diensten.
Vooral dankzij de grote inzet van onze
medewerkers en de vele vrijwilligers die
vaak vanuit hun hart de goede dingen
gedaan hebben. En ook dankzij de goede
samenwerking met gemeente, collegazorgaanbieders, huisartsen en de informele
netwerken in de dorpen.
Als organisatie met een maatschappelijke
doelstelling verantwoorden we ons in dit
magazine aan u over onze activiteiten
en ontwikkelingen. We doen dat zoveel
mogelijk verhalend. Feiten zijn niet
onbelangrijk, maar ervaringen en
belevingen vormen toch meestal de meetlat
als het gaat om het bieden van goede zorg
en diensten. Ik hoop dat het magazine u
inzicht en vertrouwen geeft in hetgeen
ZZWD wil en kan betekenen binnen de
gemeenten De Wolden en Westerveld.
De overheid heeft inmiddels een
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en besloten
dat er meer geld moet
gaan naar de verpleeghuiszorg. Vanaf 2018
komen er landelijk jaarlijks honderden miljoenen euro extra beschikbaar. Op termijn gaat het
uiteindelijk om zo’n 2,1
miljard euro extra per jaar
voor verpleeghuizen. ZZWD
zal als aanbieder van verpleeghuiszorg natuurlijk ook aanspraak

Foto: Gerard Schoep
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maken op haar deel van dat geld. We zijn
daar blij mee en we zullen ons richten op
de logische speerpunten die de overheid
aangeeft: kwaliteitsverbetering door met
name meer personeelsinzet. Daarbij hebben
we wel een nieuwe uitdaging: het vinden
van voldoende en toegeruste medewerkers
op een krappe arbeidsmarkt. Werven en
opleiden!
Vraagt de kwaliteitsverbetering van de
verpleeghuiszorg de komende tijd dus
onze nodige aandacht, ook wijkverpleging,
thuiszorg, tijdelijke opvang en welzijn zijn
in snel toenemende mate zeer belangrijke
activiteiten in een samenleving waarin
steeds meer ouderen langer thuis blijven
wonen. Naast professionele ondersteuning
gaat het daarbij ook om informele zorg,
netwerken in de samenleving en nabuurschap. We blijven dat graag samen met de
gemeenschap aan wie wij dienstbaar zijn,
dus met u, vormgeven. Onze samenwerking
met Dorpsbelang Vledder is daarvan een
mooi voorbeeld. Voor mij, voor ZZWD staan
daarbij niet allerlei wetten, kwaliteitsregels
of protocollen centraal, maar juist de
wensen en het welbevinden van mensen.
Wilt u reageren op dit magazine of wilt u
een vraag stellen? Dat kan telefonisch bij
onze afdeling Klantondersteuning of per
mail. De contactgegevens treft u aan op de
achterzijde van het magazine.
Ik wens u veel leesplezier!
Gerard Schoep, directeur

Nieuwbouw Havelte

‘Heimwee
naar De

Molenhof...’
Een lastig dilemma voor elke
zorgaanbieder bij het plegen van
nieuwbouw en het afbreken van
een bestaand huis: het is misschien
wel mooi voor de toekomstige
bewoners, maar voor de bestaande
bewoners op leeftijd is het vaak
een hele verandering en niet
altijd prettig. Zelfs al krijgen ze
een mooier en ruimer
appartement, het is moeilijk voor
hen om op hoge leeftijd nog
veranderingen mee te maken in
hun sociale leefomgeving. Dit
hebben we vanuit ZZWD ook
gezien bij De Molenhof in Havelte.
Het verhaal van mevrouw
Haveman geeft het goed weer.

Mevrouw Haveman-de Leeuw is geboren
op oudejaarsavond 1921. Haar ouders
woonden eerst in Holtinge maar verhuisden
naar Uffelte, waar ze een boerderij hadden
met koeien en varkens. Later combineerde
vader Martinus dit werk met het runnen
van een taxibedrijf en het werk in de
veevoederleverantie.
Mevrouw Haveman heeft negen jaar in
De Molenhof gewoond en ook
daarvoor was het voor haar
al een vertrouwde plek.
Haar vader woonde er
acht jaar lang, tot
hij overleed op 103jarige leeftijd. De
eerste tijd in het
zorgcentrum De
Molenhof – toen
dat nog bestond
– was wennen,
maar mevrouw
Haveman vond het
er daarna heel erg
gezellig.
Op 10 januari 2018 is mevrouw
Haveman verhuisd naar een nieuw
appartement. Met twee kamers in plaats
van een. Het is er mooi en netjes en het
appartement zelf vindt mevrouw Haveman
prettig. Toch ziet ze de voordelen nog niet
echt opwegen tegen de nadelen. De eerste
tijd – wel een paar maanden – was het heel
erg wennen: zaken verliepen rommelig, de
verpleging moest wennen aan de nieuwe
gang van zaken en alle bewoners evenzo.

Met name mist mevrouw Haveman een
centrale ruimte en het sjoelclubje, dat
niet meer bij elkaar is gekomen sinds
de verhuizing. ‘We hebben hier nu twee
huiskamers voor koffiedrinken. Warm
eten doen ze ook in twee groepen in een
vrijstaand appartement. Dan zitten er
vier te eten in de slaapkamer en vier in
de huiskamer. Dat is niet gezellig. Heel
jammer. We zouden een gebouw krijgen
hierbij, zodat we bij mekaar konden komen.
Maar dat schiet niks op! Er gebeurt niks.
We zijn gescheiden van mekaar en
dat is zo jammer! Eigenlijk zijn
we te vroeg verhuisd.’
Mevrouw Haveman
is gelukkig wel
iemand die een goed
aanpassingsvermogen
heeft. En eenzaam is
ze niet, ook al mist ze
haar man wel, met wie
ze 62 jaar heel gelukkig
getrouwd is geweest. Ze
krijgt minstens drie keer
per week bezoek. ‘Ik hoop
hier nog een paar jaar te mogen
leven’, geeft ze aan.
En dat zou best kunnen want oud worden
zit er bij de familie De Leeuw wel in. Een
geheim voor oud worden is er volgens
mevrouw niet echt. ‘Ja, dat vroeg laatst
ook iemand en die zei: ‘Eet elke dag een
eitje.’ Maar nee, ik denk: er is geen geheim.
Je wordt het of je wordt het niet. Er valt
iemand weg en dan ben je alleen. Zo is het.’
En ze voegt eraan toe: ‘Wat ik wel doe: ik
drink water en ik eet veel groente. En ik
maak elke dag een ommetje.’

Foto’s: mevrouw Haveman-de Leeuw
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Nieuwbouw Havelte

‘Eigenlijk zijn we
te vroeg verhuisd...’
Reactie Gerard Schoep, directeur ZZWD

‘Ik begrijp heel goed dat de voormalige bewoners van
De Molenhof hun grote gemeenschappelijke ruimte
heel erg missen. En het alternatief valt tegen.’ Dit zegt
directeur Gerard Schoep van ZZWD in reactie op het
verhaal van mevrouw Haveman. ‘Het klopt dat er weer een
gemeenschappelijke ruimte moet komen en die zal er ook
komen. We hadden eerst gemikt op januari 2019 en daarna
leefde het idee om het paviljoen te combineren met het
dorpshuis in Havelte. Die specifieke samenwerking gaat nu
niet door, dus nu vertraagt het proces helaas toch weer wat.
Ik vermoed dat het paviljoen pas gereed zal zijn in de zomer
van 2019. Ik realiseer me natuurlijk heel goed dat als je ver
in de negentig bent, elke dag erg belangrijk is. En ik beloof
dat we ons best doen om op andere manieren te zorgen dat
er toch weer zoveel mogelijk gezelligheid terugkeert. En dat
bekenden elkaar kunnen blijven ontmoeten.’
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Maaltijdservice ZZWD
Foto: Jan de Weerd en zijn vrouw Tetsje

‘Vrijwilliger
met plezier...’
‘Elke twee
maanden
een week aan
de slag...’

Dagelijks maar liefst 150 tot 200
warme maaltijden bezorgen verdeeld
over drie locaties? En dan zorgen dat
die tussen half 12 en half 1 bij
iedereen warm en appetijtelijk op
tafel staan? Het is best een sport.
Zonder de hulp van enthousiaste
vrijwilligers zou dit nooit lukken.
Maar gelukkig zijn die vrijwilligers
er. Bijvoorbeeld Jan de Weerd en zijn
vrouw Tetsje. Zij kennen Dwingeloo
en Dwingeloo kent hen. Ze doen dit
werk met veel plezier. ZZWD stelde
Jan vijf vragen.
06

1. Jan, jij chauffeert voor ZZWD. Heb je ooit
problemen met de route?
Ik woon mijn hele leven al in Dwingeloo.
Ze kunnen mij overal heen sturen. Ik
vind het wel!
2. Is het leuk vrijwilligerswerk?
Nou, hiervoor reed ik tien jaar lang op
het busje. Dat vond ik heel mooi. Maar ik
heb COPD en de huisarts zei: ‘De energie
die jij daarin stopt, die ben je zelf nodig.’
Dat is ook zo. Want bij dat werk moest
je de bus in en uit, ouderen begeleiden,
slepen met rolstoelen. Eén vrouw moest
ik tillen. Dat ging niet meer. Maar ik wíl
vrijwilligerswerk doen! Toen zei mijn
vrouw: ‘Als we nou beiden Tafeltje Dekje
gaan doen?’ Zo is het gekomen.

Maaltijdservice ZZWD
Foto: Bert Vos en de vrijwilligers

3. Jij rijdt en zij brengt de maaltijden
naar de deur?
Ja. En we doen dit eens in de acht weken
een week lang. Van maandag tot en met
vrijdag. We starten om half 12 en zijn
om half 1 klaar. Het is warm eten, dus
we werken goed op tijd. Toch maakt mijn
vrouw altijd even een praatje met de
mensen.
4. Voor sommige mensen zijn jullie het vaste
gezicht in hun week. Zijn jullie wel eens
bezorgd om iemand?
Laatst sprak mijn vrouw bij het bezorgen
van de maaltijd een oudere dame die
erg verdrietig was. Ze vertelde dat ze
haar man niet kon opzoeken die in De
Weyert verbleef, omdat ze zelf te slecht
was. Toen heeft mijn vrouw aangeboden
dat ze mocht bellen als ze een keer
wilde gaan. En dat deed ze ook en ze zijn
samen op bezoek gegaan. Mijn vrouw
lost zulke dingen zelf op.
5. Heb je zorgen over de toekomst?
Nou, er werken bij ZZWD meer dan 300
vrijwilligers. Als die wegvallen blijft er
weinig over. Mijn vrouw is voorzitter van
de PCOB en zij kent dit probleem ook. De
jongere generatie wil geen vast vrijwilligerswerk doen. Ik zoek bijvoorbeeld
iemand die een keer per maand de kerk
wil stofzuigen. Die is er niet. Dat vind
ik wel jammer. Tja. Ik heb 45 jaar voor
dezelfde baas gewerkt en ben met mijn
62e met pensioen gegaan. Ik klaag er niet
over, maar ik krijg over al die jaren geen
centje extra. En ik zet me toch volop in.
Het voelt soms wel eens oneerlijk hoe het
nu verloopt in de maatschappij. Maar dat
is geen reden om met vrijwillig werk te
stoppen.

De vooruitblik
Het is bij ZZWD traditie om warme maaltijden thuis te bezorgen rond het middaguur.
Er is wel eens onderzocht of mensen de
warme maaltijden liever aan het einde van
de dag zouden willen. Het nadeel voor de
vrijwilligers is in dat geval dat ze ‘s winters
in het donker zouden moeten bezorgen. Dit
vinden we voor hen niet zo fijn. Wilt u graag
’s avonds warm eten, dan kunt uw maaltijd
ook koel laten bezorgen en zelf opwarmen.

Maaltijd proberen?
Of vrijwilliger worden?

Bel voor meer informatie naar ZZWD:
telefoonnummer 088 - 96 84 000
of mail naar info@zzwd.nl.

De maaltijden
van ZZWD
De Weyert in Dwingeloo beschikt
over een professionele keuken waar
gekookt wordt voor de bezoekers van het
restaurant van De Weyert, voor bezoekers
van de dagopvang maar ook voor gasten
van feesten, themamiddagen of de
maandelijkse bezoekers van het Eetcafé.
Daarnaast worden er dagelijks nog
eens gemiddeld 175 maaltijden bereid
voor thuiswonende ouderen in Diever,
Dwingeloo, Havelte en Ruinen onder de
noemer ‘Maaltijdservice Thuis’. Sommige
ouderen bestellen maaltijden voor elke
dag, anderen bestellen een maaltijd voor
een paar keer per week. In overleg is veel
mogelijk.
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Berd Vos is een van de acht koks bij ZZWD.
Hij vertelt over Maaltijdservice Thuis:
‘We gebruiken speciale koelkasten, zogenoemde chillers, waarmee we maaltijden
snel van heet naar zeer koud afkoelen.
Zo blijven de smaak, consistentie en
vitaminen bewaard.’
Als kok is het steeds zoeken naar de juiste
balans tussen wat je zelf bereiden kunt
en wat je inkoopt van de leverancier.
Bij ZZWD is het in ieder geval zo dat de
aardappelgerechten en de meeste groenten
in eigen keuken gemaakt worden. Ook
de nasi, bami, risotto en andere eenpans
gerechten zijn afkomstig uit eigen keuken.
En onze soepen zijn altijd helemaal
zelfgemaakt.’
De variatie die elke dag geleverd wordt, is groot. ‘Per dag
kan men kiezen uit meerdere
groenten, vlees, bijgerechten,
diverse soorten soep en desserts. En we koken desgewenst
natriumbeperkt (zoutarm),
eiwitbeperkt, glutenvrij.
Op verzoek snijden, malen of mixen we
ook voeding of leveren we halve porties.
Het is allemaal mogelijk.’
Het meeste werk zit in de logistiek: zorgen
dat alle maaltijden goed terechtkomen.
Warm, lekker en op tijd. ‘Ik zal je vertellen, het inroosteren van vijftig of zestig
vrijwilligers is soms ingewikkelder dan
een saucijs braden! Gelukkig zijn de
vrijwilligers die bij ons werken heel trouw.
En als ze ziek zijn, regelen ze meestal
zelf de vervanging. Ze zien het echt als
vrijwilligerswerk in de goede zin van het
woord. Vrijwillig maar niet vrijblijvend.
En het mooie is dat mensen thuis elke dag
even een moment van contact hebben.’

Gastenverblijf
Foto: mevrouw Teerink

‘ Ik hou van iedereen
en ik zeg de waarheid... ’
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Gastenverblijf

‘Ver van
huis...’

Vroeger kon je zo lang in een
ziekenhuis liggen tot je weer fit
genoeg was om naar huis te gaan.
Dat is anders geworden want het
werd te duur voor ziekenhuizen.
Er is nu behoefte aan plaatsen waar
enkele weken tot maanden
intensieve zorg geboden kan
worden die betaalbaar is.
In zorgtaal noemt men dit
‘eerstelijnsverblijfbedden’ (ELV).
ZZWD heeft hiervoor gasten
verblijven ter beschikking. Onder
andere in Havelte. Mevrouw
Teerink heeft hier begin
2018 een tijdlang
gelogeerd. We vroegen
naar haar ervaringen.
‘Giethoorn, daar ben ik
geboren. Daar was het veilig’.
zegt mevrouw Teerink (89).
Ze kwam begin 2018 terecht
in een van de gastenverblijven aan de Molenweg in
Havelte – tot die tijd woonde ze
in De Zonnewiede in Giethoorn.
Toen kwam die val ‘die alles heeft
gebroken’.
‘Ik weet van die eerste twee dagen niets
meer. Ik herinner me bij flarden dat er
nergens plek voor mij was. Uiteindelijk
kwam ik hier (in Havelte, red.) voor meer
verzorging’, vertelt mevrouw. Haar geheugen, spraak en lichamelijke functioneren
waren aangetast. Ze moest met de tillift in
en uit bed gebracht worden.

Foto’s: Molenweg Havelte
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Nu we haar spreken, vier maanden na de
val, gaat het beter. Het fijne is dat ze haar
woorden weer goed aan elkaar kan krijgen.
En dat schrijven weer lukt. ‘Ik zat hier in de
huiskamer met potlood en pen en papier
en schreef de naam van mijn broer. Ik was
toch zó blij toen ik dat weer kon.’
Ze vindt het onprettig om de hele dag in de
huiskamer te zijn met andere mensen. ‘Ik
kén de mensen hier niet.’ Aan de andere
kant denkt ze dat het misschien wel goed is
om niet steeds alleen te zijn. ‘Ik krijg soms
ook last van bijgedachten. Bijgevoelens.
Die horen niet bij mij, maar ze zijn er wel.
Soms. Heel vreemd. Eng.’
Over de verzorgenden van ZZWD is ze
lovend. ‘De zusters zijn allemaal zo lief,
ontzettend. Niets is ze teveel. En soms maken ze gekheid met mij. Dat mag ook, maar
op een bepaalde manier! Ik wil niet dat
ze de gek met mij steken. Dat doen ze ook
niet. Nee, hoor. Ik ben bang voor niemand
en ik hou van iedereen en ik zeg de waarheid. Dat had ik als kind al. Dat blijft zo.’
De tijd van vroeger staat mevrouw Teerink
nog helder voor de geest. Hoe ze het derde
meisje uit het gezin van zes kinderen was.
Dat haar moeder zo lief was en haar vader
ook. En dat de buurman haar naam zo sjiek
vond. ‘Lamberta! Dat is er iene met veren
an de poten!’ En ja, een beetje trots is ze
best op zichzelf. Dat mag.
Ze hoopt heel snel weer naar huis terug te
gaan. ‘Thuis was het fijner. Maar ik weet
niet meer precies waar mijn huis staat.
Bij de kerk staat het soms. En soms bij mijn
ouders.’ Ze vertrouwt erop dat het wel op
zijn plek zal vallen als zij eenmaal echt
terugkeert. ‘Ik zal het wel weer herkennen.
Dat komt onherroepelijk terug als ik weer
thuis ben.’

Gastenverblijf
Wat speelt bij ZZWD
Op 1 april 2018 namen de gemeenschappelijke Drentse zorginstellingen een
computersysteem in gebruik waarin zij
het actuele aanbod aan mogelijkheden
voor tijdelijke opvang online melden.
Huisartsen en ziekenhuizen die hulp
willen regelen kunnen bellen met een
(voor het grote publiek geheim) centraal
nummer. De medewerker aan de andere
kant van de lijn kan zien waar nog plekken beschikbaar zijn en na overleg met de
betrokkenen reserveren. Het gaat hier om
het regelen van opvang voor een periode
tot maximaal drie maanden. Het voordeel
is, dat er meer overzicht is. En het is
financieel voordelig als alle beschikbare
plaatsen ook bezet zijn en dus betaald
worden. Het gevaar van de methode is

dat het principe ‘zorg zo dicht mogelijk
bij huis’ te weinig in ere wordt gehouden.
Nu er een tijdje met het systeem gewerkt
wordt, bestaat de indruk dat mensen
soms wel heel erg ver van huis op een
tijdelijke opvangplaats worden geplaatst.
Dat is niet altijd optimaal voor deze
ouderen zelf of hun familie. En het is
nadelig voor de ouderen uit het bestaande
dorp. Immers, als alle plaatsen bezet zijn,
kunnen zij niet meer in hun eigen dorp
terecht voor tijdelijke opvang.

De vooruitblik
Het komende jaar zal in het teken staan
van een verdere ontwikkeling van goede
tijdelijke opvang waarbij het lokale niet
verwaarloosd wordt en waarbij de wensen
van de ouderen centraal staan.

Foto: mevrouw Teerink
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‘Havelte
voor Havelters?...’
In Havelte sprongen de huisartsen
dit voorjaar in de bres voor hun
oudere patiënten. Zij willen dat er
nader in kaart wordt gebracht hoe
het nu echt loopt met de tijdelijke
opvang van ouderen in Havelte na
een crisis. En met meerdere
zorgaanbieders vormen zij nu de
projectgroep Vangnet voor Havelte.

Gastenverblijf
Foto: Huisarts Herbert Barkema

Huisarts Herbert Barkema:
‘Wij pleiten ervoor om altijd een bed op
reserve te houden voor de ouderen van
je eigen dorp. Wij merken dat daar nu al
behoefte aan is. Bijna 1 op de 3 patiënten
in onze praktijk is nu al ouder dan 65.
De prognose is dat we straks wel 130 jaar
kunnen worden. Dus je kunt nagaan dat
passende ouderenzorg steeds belangrijker
wordt.
Het is dus ook krom dat de overheid
zoveel ouderenvoorzieningen heeft
wegbezuinigd. Men geeft dat zelf nu
ook toe. Gevolg is onder andere dat we
nu soms situaties tegenkomen waarin
ouderen in crisissituaties raken en niet
kunnen kiezen voor opvang dicht bij huis.
Dit moet anders.
We brengen nu precies in kaart hoe
het staat met de match tussen vraag

en aanbod en gaan dan die aansluiting
verbeteren. Het centrale nummer dat wij
nu moeten bellen om een opvangplek
aan te vragen zou een lokaal nummer
moeten zijn. Voor ons is nu het gevolg van
de bureaucratische planwijze dat mensen
van heinde en verre geplaatst worden in
Havelte. Waarna er vervolgens geen plaats
meer is als een oudere uit Havelte zelf
opeens zorg nodig heeft. Natuurlijk wil je
gastvrij en goed zijn voor de mensen die
komen. Maar toch zit hier iets scheef.
Onze oproep is dan ook: laten we het
voorbeeld geven en laten zien dat het
mogelijk is om in je dorp je eigen vangnet
te organiseren. Het enige wat nodig is,
is dat je een klein stukje overcapaciteit
houdt. Een bed met zorg op reserve in
elk dorp. Dat kost wat geld maar je krijgt
mensen beter weer op de been. En je levert
menselijk gezien gewoon betere zorg.’
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Gerard Schoep, directeur van ZZWD,
spreekt van een spanningsveld.
‘Wij nemen van harte deel aan
de projectgroep Vangnet voor
Havelte omdat ook wij het belang
van lokaal werken onderschrijven.
De zorgverzekeraar vraagt van ons
dat we meewerken aan regionale
oplossingen. We moeten hierin een
evenwicht zoeken. Ik vind het voorbeeld
van mevrouw Teerink illustratief.
Zij verwoordt hoe belangrijk het
thuisgevoel is voor ouderen.’

Verbinden

Jong en oud werkten samen
aan een graffitischilderij voor
De Korenkamer in ’t Neie Punt.
De tinten geel, wit en bruin

De Jonge Onderzoeker in Ruinen organiseert
buitenschoolse activiteiten voor kinderen,
onder meer in ’t Neie Punt in Ruinen.
En doordat dagopvang voor ouderen en
dorpshuisactiviteiten er beide een plek
hebben, worden veel activiteiten automatisch
(of soms: met een klein duwtje in de rug)
een treffen tussen jong en oud.

herinneren aan wuivend graan.

‘Jong en oud verbonden...’
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Verbinden

Oud & jong

komen samen

in Ruinen

Hilda Lemain werkt bij Welkom van
ZZWD in Ruinen en Gea Hooijer is
vrijwilliger en coördinator bij
De Jonge Onderzoeker in Ruinen.
We stelden hen vier vragen over
hun werk.
1. Welke activiteiten lenen zich voor
gezamenlijkheid?
Sommige activiteiten zijn altijd populair.
Zo wordt wekelijks peutergym gegeven
en voor de ouderen is dit altijd leuk om
naar te kijken en om aan mee te doen.
Echt vertier. De avondvierdaagse loopt
hier door het gebouw. Bingo is ook goed
samen te doen. Verder is het vooral ook
een kwestie van uitproberen. De timmerclub bleek te veel lawaai te geven voor
ouderen. We kunnen gaan starten met
kaarten en schaken en dat worden dan
activiteiten waaraan jong en oud samen
deel gaan nemen.
2. Hoe komen jullie aan deelnemers?
De kinderen kunnen zich gewoon bij
Gea aanmelden voor activiteiten van
De Jonge Onderzoeker. De ouderen
hebben soms wat stimulans nodig om
de drempel over te stappen. Als je lang
stilzit, dan wordt dat moeilijker. Maar
dat regelen we wel.

3. Wat is het geheim van een goede activiteit?
Kinderen en ouderen van tegenwoordig
willen wel weten wat ze precies gaan
doen of maken. Zomaar bezig zijn,
daar trek je ze niet mee. Dus je moet
wel nadenken wat je wilt gaan doen.
Overigens zonder het proces te sturen.
Het is belangrijk om mensen eerst zelf
iets te laten uitproberen. En pas te gaan
helpen als ze hulp vragen. Dan komt
er veel meer uit en het wordt er leuker
van. Wij zeggen vaak: ‘Gewoon proberen!
Anders weet je niet of je het kunt!’
4. Wat leren jullie zelf van dit werk?
Je moet heel eerlijk zijn in dit werk.
Als je niet jezelf bent of als je mensen
niet goed aanvoelt, dan merken ze dat
meteen. Dan krijg je niets gedaan. Dat
geldt voor ouderen nog meer dan voor
kinderen. En lukt dat wel, dan krijg je
mensen wel mee in activiteiten. Eigen
initiatief stimuleren is heel belangrijk.
Met wat humor erbij, dan wordt het
helemaal leuk. Wij zijn wat dat betreft
ook wel uit hetzelfde hout gesneden.

Samenwerking dorpshuis & ZZWD
In veel culturen hebben mensen tot op
hoge leeftijd nog een taak in de samen
leving. Ook al kun je misschien fysiek
minder, je kunt nog advies geven. Of je
kunt er zijn voor een ander. Of een voorbeeld van levenskunst zijn. Een doel in het
leven hoeft niet groots te zijn. Een boterham smeren voor de buurvrouw naast je
aan tafel. Samen met kinderen een activiteit doen en de kinderen aandacht geven.
Dat maakt een verschil.
Dorpshuis ’t Neie Punt in Ruinen (nieuwbouw voltooid in 2015) is een ideale plaats
waar het contact tussen ouderen en de rest
van de samenleving redelijk natuurlijk kan
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verlopen. De zorgwoningen zitten aan het
dorpshuis vast. De grote open ruimtes worden allemaal gedeeld. ZZWD exploiteert het
buurtrestaurant. De samenwerking heeft
nu zelfs geleid tot het oprichten van een
aparte stichting. De ruimtes in het dorpshuis zijn te huur, voor zowel commerciële
klanten als voor de dorpsverenigingen.
‘Het was wennen’, vertelt Suzanne Luppes,
sinds drie jaar zakelijk leider van ’t Neie
Punt. ‘We hebben de eerste twee jaar
gebouwd aan de samenwerking in ’t Neie
Punt. De dorpsverenigingen moesten erg
wennen aan de grote ruimte. We hebben
eerst meer zitjes gemaakt in de hal. ZZWD
wilde het restaurant op bepaalde vaste
tijden gebruiken. En dat gaf bij sommige
mensen dan weer de angst ‘te veel alleen
maar een bejaardenhuis te worden’.
Maar nu na drie jaar is er eenheid in gekomen. ‘We hebben een goede activiteitencommissie. Sommige vrijwilligers die voor het
dorpshuis werkten, zijn nu ook vrijwilligers
bij ZZWD, ze bezorgen bijvoorbeeld maaltijden bij ouderen. En natuurlijk zijn er wel
eens strubbelingen. Wat je moet leren, is
dat je een beetje moet geven en nemen. De
ene keer heb je last van de ander, de andere
keer heb je profijt.

De vooruitblik
Bij ZZWD zien we zeker heil in voortzetting
van initiatieven als die in Ruinen. Als we
willen dat mensen gezond ouder worden,
moeten we ook werken aan de mogelijkheid
voor ouderen om zoveel mogelijk deel te
blijven nemen aan het leven in de gemeenschap. Daarvoor zoeken we de samenwerking met de maatschappelijke instanties in
de dorpen maar ook met de verenigingen
en de ouderen zelf. Vanuit de zorg proberen
we onze cliënten nog meer te stimuleren
om actief te blijven en mee te doen.

Werken in de ouderenzorg
Foto: Anouk en Jolanda

‘De beste redenen
om bij ons te
komen werken...’
Op dit moment wordt gesproken van een
algemeen tekort aan verplegenden en
verzorgenden. Heeft ZZWD hier ook
problemen mee? We vroegen het Anouk
Bisschops, P&O-adviseur, en Jolanda
Trompetter, praktijkopleider bij ZZWD.

‘Er is een aantrekkelijke cao.
En we blijven investeren in mensen...’
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Werken in de ouderenzorg
1. Hoe komen jullie eigenlijk aan je
personeel?
Via ons lokale netwerk, door het aan
nemen van pasgediplomeerden en zijinstromers. En we werven ook uitgebreid
via social media want met alleen de
traditionele aanpak lukt het niet meer
en we willen een situatie van structureel
personeelstekort voorkomen. Wij denken
dat ouderenzorg voor veel meer mensen
heel interessant kan zijn. Voor zowel de
professional als de vrijwilliger.
2. Er wordt veel gesproken over personeels
tekorten. Is er reden voor paniek?
Nou, het is reden voor actie. Dat is het
meer. Want er zijn in principe genoeg
mensen in Drenthe die in aanmerking
komen om te werken in de ouderenzorg.
Aan ons de taak om deze mensen te
bereiken, dan komt dat goed. Denk
bijvoorbeeld aan mensen die op hun
vijftigste of zestigste hier naar Drenthe
komen vanuit het Westen, die de nodige
levenservaring hebben en die gemotiveerd zijn en energie hebben om parttime te werken. Het is dat ze even op het
idee moeten komen – moeten ervaren
hoe goed het hier is. Leeftijd is bij ons
echt geen bezwaar. Zolang je maar fit
genoeg bent. Het is vervolgens aan ons
om mensen goed op te leiden, te coachen
en de zaak te organiseren.
3. Jullie gaan nu toch niet zomaar iedereen
aannemen?
Je moet dat andersom zien. Ouderenzorg
is een werkveld waar mensen vaak een
beeld hebben dat niet klopt met de
werkelijkheid. Ze zien het werk aan de
buitenkant en krijgen dan een somber
en soms ook wat saai beeld. Maar als
ze dan eens praten met mensen die
in de ouderenzorg werken of een dag

meelopen, dan gaat er een wereld voor
ze open. Dan zien ze hoeveel humor je
kwijt kunt in het werk. Hoezeer er een
beroep gedaan wordt op je geduld, je
empathie, je creativiteit. Dat we nu meer
moeten zoeken dan vroeger, betekent dat
we allemaal nieuw talent gaan aanboren.
De zorgteams worden meer divers.

rondleidingen. We zijn actief tijdens de
Week van Zorg en Welzijn. In voor- en
najaar organiseren we speeddatesessies
voor werkzoekenden en vrijwilligers.
Een van onze medewerkers (Aafje) is
ambassadeur voor de ouderenzorg.

4. Zijn er onder al de vrijwilligers in de ouderen
zorg mensen die dit werk kunnen doen?
Ja, dat kan: er zijn ook vrijwilligers die
doorgroeien naar betaald werk. Als men
wil. Als de klik met het werk er is, is
er veel mogelijk. Mensen kunnen ons
bellen!
5. Ouderenzorg betaalt toch niet zo goed?
Dat valt erg mee hoor. Er is een
aantrekkelijke cao afgesloten, waarin
met aandacht is gekeken naar
waardering en beloning.

Wat doet ZZWD aan werving?
ZZWD is zich ervan bewust dat ouderenzorg een positiever imago zou moeten
krijgen bij de mensen die ouderenzorg
(nog) niet goed kennen. Dat is wel belangrijk, omdat er landelijke personeelstekorten
dreigen in de zorg en in de ouderenzorg.
We nemen ook deel aan het project Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) en
we hebben ons verbonden aan de campagne
ouderenzorgzitinje.nl.
We werken aan ons imago. We publiceren
over het onderwerp werken in de ouderenzorg, in persberichten en op social media.
We werken continu aan ons imago. Directeur Gerard Schoep schrijft elke twee weken
een column in De Westervelder en De Wolder
Courant. We bezoeken open dagen, markten
en bijeenkomsten op scholen en we geven
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Helemaal thuis bij ZZWD
Aafje van den Heuvel is een van die
mensen die het werk in de ouderenzorg
prachtig vinden en die er ook nog eens
leuk over kunnen vertellen. Haar passie
is ervoor te zorgen dat ouderen zich zo
veel mogelijk thuis voelen, en dat elke
dag die geleefd wordt een dag is die zo
mooi en betekenisvol mogelijk geweest
is voor de persoon aan wie zij zorg
geeft. Daarbij wordt alle ruimte die er is
binnen de regels optimaal benut.
Lees maar eens hoe leuk.
En kijk op www.ouderenzorgzitinje.nl

Leeftijd geen bezwaar
Hebt u naar aanleiding van dit artikel
zin om nader kennis te maken met
het werk in de ouderenzorg? Kijk op
de website www.zzwd.nl, bij werken
en leren. Of mail naar P&O@zzwd.nl

Dankbaar werk

‘De zij-instromer
en zijn coach...’

Jordy Flinkert en Willem van den
Berg vormen een team: Willem,
woonbegeleider van zeven mensen
met dementie, is stagebegeleider
van student Jordy. Jordy is net
begonnen in het vak en pakt alle
kansen om te leren. We vroegen
hen om te vertellen wat ze nu zo
mooi vinden aan het werk.

Foto: Jordy en Willem

Foto: mevrouw Haveman-De Leeuw
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Dankbaar werk
Jordy Flinkert: ‘Mijn motivatie om dat te
doen was heel persoonlijk. Ik had zelf een
heel goede band met mijn grootouders.
Nadat mijn opa overleed in 2010 maakte ik
het proces mee dat mijn oma’s gezondheid
steeds verder achteruitging. Ze kreeg verscheidene herseninfarcten en TIA’s, moest
naar een verzorgingshuis en later naar een
verpleeghuis en ze heeft het heel moeilijk
gehad. Ik voelde de drang om voor haar te
zorgen en ik heb dat ook zo goed mogelijk
gedaan. Mijn oma overleed in maart 2017.
Ik was zelf als enige bij haar
overlijden aanwezig en dit heeft
veel indruk op mij gemaakt.
Ik studeerde op dat moment
nog vastgoed en makelaardij. Ik had me al vaker
afgevraagd of die studie
nou echt helemaal bij
me paste en die twijfel
nam alleen maar toe
na het overlijden van
mijn oma – en met
alle ervaringen daaraan
voorafgaand.
Op 1 januari kreeg ik een
berichtje van een kennis uit
het dorp die bij ZZWD werkt. Zij
vroeg mij op de man af of werken in de
ouderenzorg niet veel meer iets voor mij
zou zijn. Ik heb daar twee nachten over
moeten slapen en toen dacht ik: weet je
wat, doe eens gek – ik stap over! En ik heb
nog geen moment spijt gehad.
Wat ik probeer is mensen hun waardigheid te laten behouden. En ik merk dat
ik veel waardering van ze terugkrijg. Ik
weet niet of het netjes is om te zeggen als
je werkt met mensen die het soms heel
moeilijk hebben, maar ik kom na mijn
werk meestal thuis met een zeer voldaan
gevoel.’

Willem van den Berg: ‘Ik vind het heel
mooi dat Jordy de stap gewaagd heeft.
Er werken nog niet zoveel mannen in de
ouderenzorg en het zou mooi zijn als daar
meer evenwicht in komt. Ik probeer hem
zo goed mogelijk wegwijs te maken. En
dat geldt natuurlijk voor ons hele team.
Ik werk dus in de psychogeriatrie, met
mensen met dementie, en we werken
op een groep met zeven vaste bewoners.
Het is heel sociaal werk, heel erg dankbaar
werk. We leren de mensen voor wie wij
werken heel erg goed kennen en hun
familie natuurlijk ook. Want de familie
is nauw betrokken, die kennen immers
de oudere al hun hele leven. Als wij soms
merken dat iemand opstandig gedrag
vertoont en we weten niet goed waar het
vandaan komt, dan vragen we het altijd
aan de familie. Soms kunnen de andere
groepsleden ook een bijdrage leveren –
bewoners letten ook wel op elkaar. Wat
ik ook heel mooi vindt van het werken
met mensen met dementie is dat ze het
haarfijn aanvoelen als je niet oprecht
bent. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat
leer je er dus ook van. Dus er is altijd groei
mogelijk. Innerlijk maar ook in het werk
nog wel. Ik ben behalve woonbegeleider
ook stagebegeleider en assessor voor de
praktijkopleiding. Dat is geweldig leuk.
Je leert zelf ook weer heel veel van de
studenten.’

Wat doet ZZWD aan opleidingen?
Bij ZZWD investeren we in interne en
externe opleidingen. In september 2017
en februari 2018 zijn zowel externe als
interne groepen studenten gestart met
de opleiding Verzorgende IG/Medewerker
Maatschappelijke Zorg. In april zijn een
aantal medewerkers begonnen aan de
opleiding verpleegkunde.
Het doel van de scholing is dat we ook
intensievere zorg steeds beter kunnen
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bieden. Want een verzorgende IG mag
bijvoorbeeld bepaalde verpleegkundige
handelingen doen, waarvoor anders een
verpleegkundige moet worden ingeroepen,
zoals het katheteriseren bij vrouwen.
De medewerkers moeten werken en leren
tegelijk, het is niet vrijblijvend, er zit een
selectieproces aan vast. Maar ook al is het
best een pittig geheel, de animo voor de
interne opleidingen is groot. Dit is heel
prettig. Op deze wijze houden wij als
ZZWD de technische kwaliteit van de zorg
ook goed hoog.

De vooruitblik
Als je als organisatie nieuwe mensen wilt
vinden en binden aan je organisatie, dan
vraagt dat verschillende dingen. Zoeken
naar nieuwe medewerkers en investeren
in de opleiding en begeleiding van nieuwe
medewerkers. En natuurlijk ook: zorgen
dat ze het daar goed hebben. Dat betekent
tegelijk ook dat je moet zorgen dat de
aanwezige medewerkers hun werk met
plezier doen en ook alle ontwikkelkansen
geboden krijgen die ze verdienen. En voor
de vrijwilligers geldt datzelfde, ook al
krijgt het daar anders vorm dan bij betaalde krachten – namelijk middels workshops.
We blijven in mensen investeren.

Help, m’n moeder
wordt oud!
Dit boekje - uitgegeven
door ZZWD - had
Jordy gelezen en dit
inspireerde hem mede
om de keuze voor de
ouderenzorg te maken.

Digitale mogelijkheden benutten

‘Gaat u
al digitaal?...’
Janneke Schieving van ZZWD en
Werner Hoff van Welzijn
MensenWerk werken samen in het
project ‘Westerveld verbonden!’
waarin ouderen in Westerveld
gratis kennis kunnen maken met
de voordelen van de digitale tijd.
De Compaan is een tablet speciaal
ontwikkeld voor ouderen, simpel
in gebruik. Wij stelden hen vijf
vragen.

De Compaan is een Samsung Tablet
in een stevige houten lijst. Goed op
tafel te zetten. Er staan grote iconen
op en je kunt zelf kiezen welke iconen
erop moeten. Beeldbellen, een spel
doen, een foto ontvangen, internetten
of buurtinformatie ontvangen. De tablet
werkt via wifi. De bedenker van de
Compaan is Joost Hermanns.

1. Waarom is dit een gemakkelijk te
gebruiken tablet?
de Compaan is een tablet speciaal
ontwikkeld voor ouderen om met familie
en vrienden te communiceren. Je hoeft
het scherm alleen aan te raken, je hoeft
niet in te loggen, je hoeft niet te zoeken
door een menu. Letters en afbeeldingen
zijn groot, helder en duidelijk. Je kunt
er makkelijk mee beeldbellen. En als je
de slaapstand gebruikt, hoef je hem zelfs
nooit uit te zetten. Je kunt het niet fout
doen.
2. Je kunt er ook mee beeldbellen? Dus ook
echt met elkaar praten en elkaar zien?
Ja. Je krijgt de Compaan in huis en dan
worden er telefoons aan gekoppeld –
mobiel allemaal natuurlijk. Bijvoorbeeld
de mobiele telefoon van een dochter
en kleinkind. De oudere kan dan via de
Compaan berichtjes en fotootjes ontvangen en zelf antwoorden sturen naar die
gekoppelde telefoons.
3. Jullie zoeken nog mensen die
de Compaan willen uitproberen?
Wij hopen dat veel ouderen in de
gemeente Westerveld mee willen doen
om de Compaan te gaan uitproberen.
Dus hierbij een oproep: bent u een van de
ouderen die wel eens gedacht heeft aan
een laptop of een computer? Maar zakt
de moed u in de schoenen om eraan te
beginnen? Dan is de Compaan wellicht
iets voor u.
Zou u wel digitaal foto’s of filmpjes
willen ontvangen van familie en vrienden? Of thuis live een kerkdienst willen
volgen op de Compaan? Geef u dan op
en ontvang de Compaan voor een half
jaar gratis in huis. Bent u mantelzorger
en lijkt het u prettig om via de Compaan
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met uw naaste te communiceren, neem
dan contact op!
4. Wat gaat er gebeuren na opgave?
U krijgt bezoek aan huis van een
vertegenwoordiger van Compaan die het
apparaat bij u installeert en die u uitlegt
hoe het werkt. U krijgt dan ook nog contactgegevens van een maatje die u kan
helpen bij het gebruik van de Compaan.
Bij vragen kunt u bellen met uw maatje
maar ook met Compaan.
5. En als je na het uitproberen nou zegt:
het was leuk maar toch niets voor mij?
Wil iemand na dit half jaar de Compaan
weer kwijt, dan halen we hem gewoon
weer op. En bevalt hij, dan is hij over te
kopen voor de helft van de nieuwprijs.

ZZWD en de veerkracht
van ouderen
Het project met de Compaan is
bedoeld om de kloof met de digitale
wereld te verkleinen en vooral om de
communicatie tussen de verschillende
generaties makkelijk en leuk te maken.
We werken hierin samen met Welzijn
MensenWerk.
Het project is mede mogelijk gemaakt
door FNO als onderdeel van het project
Meer Veerkracht, Langer Thuis. Mede
dankzij de gemeente Westerveld is het
mogelijk geworden om het werken met
de Compaan een half jaar gratis uit
te proberen en dat er op de Compaan
een Westerveldse knop komt waar
specifieke buurtinformatie achter zit –
waardoor mensen via de Compaan ook
nog betrokken blijven bij hun buurt.
Dit is in ontwikkeling.

Digitale mogelijkheden benutten

Janneke, Werner
én de
Compaan...
De vooruitblik
Aan het project rondom de Compaan
wordt een onderzoek gekoppeld. Studenten
van het Drenthe College die de ouderen
gaan bezoeken, zullen met de ouderen
evalueren of het gebruik van de Compaan
inderdaad aan de verwachtingen voldoet
en of het daadwerkelijk tot gevolg
heeft dat mensen meer sociaal contact

hebben. We blijven openstaan voor meer
initiatieven die ouderen helpen om zo
lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk te
blijven functioneren. Er wordt gekeken
naar extra mogelijkheden om de kosten
van De Compaan zo aantrekkelijk mogelijk
maken, zodat ook mensen met een smalle
beurs mee kunnen genieten van de
voordelen.
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Meer weten over de Compaan
of aanmelden?
Bel of mail Werner Hoff op:
T 06 10 53 76 28
E w.hoff@welzijnmw.nl
Bel of mail Janneke Schieving op:
T 06 51 90 21 54
E j.schieving@zzwd.nl

Dagelijks leven
Foto: Mevrouw Smit en mevrouw Hogeveen

‘Genieten en
accepteren ...’

Voor dit interview is mevrouw Hogeveen naar
het appartement van mevrouw Smit gekomen.
En daar zit mevrouw Smit al klaar met haar
dochter, die koffie heeft gezet. En ook geestelijk
verzorger Anneke Vermaas van ZZWD is er.
Want we gaan praten over wat diepere dingen.
En koffiedrinken met tweekleurige sprits erbij.
Het appartement is keurig. Er staan fleurige
bloemen op het balkon.
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Dagelijks leven

‘Het leven
dat de
moeite
waard is...’
Anneke Vermaas legt even uit
dat mevrouw Smit in een
zorgwoning woont, met
name om wat meer onder
de mensen te komen. Het
werd te stil voor haar toen
het niet meer lukte om
zelf bij mensen op bezoek
te gaan. En mevrouw Smit
vertelt zelf over vroeger, toen
haar man op zijn 64e de boerderij opgaf. En al werd het door de
omgeving toen niet echt geaccepteerd dat
je zo vroeg stopte met werken, ze hebben
er nooit spijt van gehad. De herinneringen
aan de jaren met haar man zijn mooi en
verdrietig tegelijk. ‘We waren zó gelukkig!’
Anneke stelt ook mevrouw Hogeveen voor.
‘Mevrouw Hogeveen woont in een seniorenwoning. Als zij zich eenzaam voelt dan
moet ze wel zelf regelen dat ze mensen
ziet.’ Mevrouw Hogeveen vult kordaat
aan: ‘Maar ik ben nog niet zo eenzaam.’
Ze is geboren in Visvliet maar is helemaal
opgenomen in de Runer gemeenschap. Ze
houdt van lezen en van Rummikub spelen.

Ze deden dat altijd met zijn vieren, maar
helaas zijn twee buren afgevallen. ‘Nu
Rummikub ik nog met vrouw Buter.’
We stellen samen vast dat dat wel jammer
is van ouder worden. Dat mensen wegvallen
en dat dan leuke bezigheden opeens ook
wegvallen. Nu kun je in het dorpshuis gelukkig wel meedoen aan activiteiten. Maar
het is toch ook leuk om juist bij elkaar op
bezoek te komen. Dat vindt mevrouw Smit
ook. Ze is nu 95 jaar maar wil liefst haar
noaberschap nog kunnen doen. Ze helpt
mensen nog graag een beetje. Ze betreurt
het gemis aan aanloop ook. ‘Ze komen hier
wel samen bij de koffie en het eten beneden, maar nooit eens bij elkaar in de
woning!’.
Mevrouw Hogeveen hoort
dit en zegt: ‘Ik wóu wel
graag bij je op bezoek
komen, maar ik wist niet
waar je woonde! Ik kan
dat bij dit gebouw aan
de buitenkant niet goed
zien.‘
Er wordt gebeld, de fotograaf staat aan de buitendeur.
Mevrouw Smit wijst op een knop
aan de muur, iets boven haar ooghoogte.
‘Ja, als die maar wat lager zat.’ Anneke
zegt: ‘Zullen we ook vragen of die knop wat
lager gezet kan worden? Dan kunt u zelf
de buitendeur opendoen.’ En zo hebben
we in het gesprek een praktisch probleem
aangekaart. En mevrouw Smit en mevrouw
Hogeveen hebben afgesproken om weer
bijeen te komen.

‘Luisteren
naar
levenservaring ...’
Tijdens dit gesprek valt op hoe
interessant het eigenlijk is om met
oudere mensen te praten over andere
dingen dan ‘hoe was het eten’, ‘hoe was
het vroeger’, ‘hoe gaat het nu met de
gezondheid’, ‘hebt u nog ergens pijn’,
‘wat zou u opvrolijken?’
Want hoewel het allemaal belangrijk
is, de betere vraag is uiteindelijk: wat is
voor u nu echt belangrijk? En misschien
ook wel: wat wilt u betekenen? Kan ik
ook iets van u leren? Het gaat dan in
feite om menselijke autonomie. Je kunt
dat niet altijd letterlijk vragen, maar je
kunt het wel merken.
We kunnen wel duizend activiteiten
aanbieden in een centrum, maar
als we niet aansluiten bij wat echte
waarde heeft voor de persoon voor wie
we het doen, dan zijn we niet goed
bezig. Dit vraagt van mensen die in de
ouderenzorg actief zijn dat we steeds
opletten op de kleine dingen en de
vragen achter de vraag beluisteren en
kijken of we díe wens mede mogelijk
kunnen maken – in plaats van drempels
op te werpen.
En wilt u weten wat u zelf kunt doen om
op een mooie manier oud te worden?
Lees dan als kers op de taart de tips
van de dames Hogeveen en Smit op de
volgende bladzijde!

Foto: Anneke Vermaas
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Dagelijks leven

‘De kers
op de
taart...’
Tip 1 Mevrouw Smit (95) ziet er tiptop uit.
Haar dochter komt bijna elke woensdag
langs om krulspelden te zetten en de droogkap komt daarbij uit het hoekje tevoorschijn. Ook mevrouw Hogeveen (87) gaat
graag verzorgd gekleed. ‘Het gaat erom dat
mensen kunnen zien dat je een net persoon
bent.’ De tip is: netjes verzorgd zijn!
Tip 2 Mevrouw Smit eet altijd warm in
’t Neie Punt om twaalf uur. Keuzevrijheid
is belangrijk. ‘Je zit, je kijkt eens even wat
er is, dan komt er iemand die vraagt wat
je wilt. Het eten is heel goed en alle dagen
verschillend. Dus dan ga je kiezen. Wat
ik ook kies, het is altijd lekker.’ Mevrouw
Hogeveen eet maaltijden van Apetito en
maakt die altijd even klaar naar eigen smaak.
‘Spruitjes bijvoorbeeld, die doe ik vaak nog
even in de pan.’ De tip is: eet goed en lekker!
Tip 3 Mevrouw Smit heeft soms nog wel
eens zorgen om de (klein)kinderen. ‘Dat
hoeft niet maar je hebt het wel.’ Als de

kinderen iets achterhouden om haar niet
te belasten, vindt ze dat wel lief bedoeld
maar niet prettig. ‘Je wilt weten wát er is.
Je doet toch mee.’ Mevrouw Hogeveen heeft
een iPad. ‘Ik kan er niks mee, maar ik kijk
wel de foto’s die de kinderen erop gezet
hebben. En als ik iets bijzonders zie, dan
bél ik.’ De tip is: blijf betrokken!
Tip 4 Mevrouw Smit ontdekte onlangs nog
een nieuwe hobby: mandala’s kleuren. Mevrouw Hogeveen is erg dol op lezen en kan
daar helemaal in opgaan. De tip is: zoek
altijd bezigheden die je plezier geven. Als
een oude hobby niet meer gaat, zoek een
nieuwe.
Tip 5 Mevrouw Smit is in accepteren goed
geoefend. Hoe ze dat doet, is moeilijk te
zeggen. ‘Ik denk… als je iets niet meer kan,
dan moet je je overgeven zoals je bent.’ Het
kan soms lastig zijn, vertelt mevrouw Hogeveen. ‘Ik was laatst bij de kno-arts vanwege
mijn doofheid. Toen zei die man tegen mij
op luide toon: ‘Mevrouw, u bent 87. Dit is
ouderdom. Hier kunnen we niks aan doen!’
Ik was geschokt. Ik moest daarna echt een
tijdje gaan zitten en nadenken. Tot ik kon
denken: ja, het is zo! Dat heeft tijd nodig.’
De tip is: accepteer achteruitgang.

De kers op de taart.
Zeven tips van
mevrouw Smit en
mevrouw Hogeveen!
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Tip 6 Mevrouw Hogeveen vertelt: ‘Het kan
confronterend zijn als je schoondochter
opeens vraagt: heeft mam dat gesprek
wel goed begrepen met de arts? Dan moet
je toch eerlijk bij jezelf denken. Ze heeft
het goed met mij voor. Heeft ze gelijk?’
Mevrouw Smit vindt het leuk als ze verrast
wordt door hulp: ‘Ik zat laatst met mooi
weer naar buiten te kijken en ik dacht: zouden de kinderen ook de vierdaagse lopen?
Toen stond er opeens iemand achter mij
met een rolstoel en die zegt: ‘Kom, we gaan
de vierdaagse meelopen!’ Zo kun je opeens
wel eens een duwtje krijgen!’ De tip is:
waardeer hulp die je krijgt van anderen.
Tip 7 Mevrouw Smit en mevrouw Hogeveen
komen vaak bij de themabijeenkomsten
van Anneke Vermaas. Ze houden erg van
de begintekst die Anneke altijd uitspreekt.
‘Licht, dat we elkaar mogen bemoedigen.
Leven, dat we er zijn voor elkaar. En de
liefde, dat die ons draagt en dat we die
doorgeven.’ Mevrouw Smit ziet dit heel
duidelijk. ‘Dat licht, dat is heel mooi, dat
ze daar altijd mee begint.’ Ze is even stil
en vervolgt: ‘En toch heb je het altijd in je.
Het licht. Daar heb je een vertrouwen in, in
God en in de mensen.’ De tip is: zorg voor
je geestelijk leven.

Feiten & Cijfers
Foto: Klaske Waaijer, Gerard Schoep en Jan Ronald Dijkema

De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 zes keer per jaar
en onderhield contacten met de cliëntenraden en de onder
nemingsraden. Met de directeur/bestuurder werd een
jaargesprek gevoerd en leden van de raad woonden meerdere
bijeenkomsten van de organisatie bij. De raad heeft drie
commissies ingesteld: financieel, kwaliteit & veiligheid en
personeel. De belangrijkste thema’s waaraan de raad in
2017 goedkeuring heeft gegeven zijn: het beleidsdocument
2018, de jaarrekening 2017, de begroting 2018, de oprichting
Stichting Dorpshuis Ruinen en een aantal geactualiseerde
beleidsdocumenten uit het kwaliteitssysteem.

De ondernemingsraad
De or bestaat uit zeven leden, uit verschillende locaties
en teams. De thema’s waar de or mee bezig is geweest in
2017 waren: de denktank (het betrekken van collega’s bij
de ondernemingsraad), de plannen rondom de nieuwbouw
in Havelte, de kanteling van zeggenschap over werktijden,
het vormgeven van de or nieuwe stijl en de nauwere
samenwerking met de cliëntenraad en Raad van Toezicht,
de arbowetgeving en het houden van een enquête onder
het personeel over het thema Evaluatie Ondersteboven 2.0.
Dit had betrekking op de kanteling van de organisatie naar
zelfsturing.

ZZWD heeft het bestuur en toezicht georganiseerd
volgens de normen van de Governancecode Zorg, zoals
die beschreven zijn op www.governancecodezorg.nl.

Het managementteam van ZZWD
Gerard Schoep, directeur/bestuurder, Assen.
Klaske Waaijer, manager zorg & ondersteuning, Hoogeveen.
Jan Ronald Dijkema, manager facilitair, wmo & en welzijn, Havelte.
Anouk Bisschops, P&O-adviseur, Ruinen.
Minet van Dijk, adviseur beleid & kwaliteit, Wolvega.
Niklas Hof, controller, Staphorst.

Cijfers ZZWD
Kerngegevens ZZWD per 31-12-2017

De cliëntenraden van ZZWD
ZZWD kent lokale cliëntenraden in Dwingeloo, Havelte en Ruinen
en een centrale cliëntenraad die bestaat uit afgevaardigden vanuit
deze drie raden. Naast allerlei praktische zaken waren in 2017
belangrijke thema’s onder meer bouwplannen Havelte, zinvolle dagbesteding bewoners, nieuwe klachtenregeling, personele bezetting,
gebruik ‘Caren Zorgt’ door familie / mantelzorgers, samenstelling en
reglementen cliëntenraden, kwaliteitskader verpleegshuizorg.

• Aantal klanten Wet langdurige zorg:

155

• Aantal klanten Zorgverzekeringswet:

148

De Raad van Toezicht
Geert Bolhuis, voorzitter, Zuidlaren.
Arjan Moes, vicevoorzitter, Ruinen.
Hans Kuipers, Annen.
Marjolijn Nieuwenhuijsen-Janssens, Groningen.
Wijnanda Asjes-Tydeman, Zwolle.

• Aantal klanten Wet maatschappelijke ondersteuning: 185
• Aantal klanten Maaltijdservice Thuis:

240

• Aantal vrijwilligers:

390

• Aantal medewerkers in loondienst:

373

• Aantal fulltime banen omgerekend:

177

• Ziekteverzuimpercentage 2017:

6,7

• Aantal stagiaires in 2017:

60

• Omzet in 2017 in mln:
023

14,4

Contact
Klantondersteuning
T 088 - 968 40 96
(werkdagen 9-17 uur, lokaal tarief)

M klantondersteuning@zzwd.nl
www.zzwd.nl
info@zzwd.nl

Heeft u een vraag?

Bel met Klantondersteuning!
We hebben 1 loket voor al uw
vragen over maaltijdservice,
alarmering, wijkverpleging,
eerstelijnsverblijf, respijtzorg,
huishoudelijke hulp, begeleiding
aanleunwoningen, wonen met
zorg en dagactiviteiten. Ook bij
andere vragen helpen wij u
graag verder.

Bezoekadressen
Dwingeloo
Weverslaan 1a
7991 BN Dwingeloo

Bewaar dit
magazine.
Misschien
komt het
nog eens
van pas...

Colofon
Uitgave ZZWD
Oplage 25.000

Ruinen
Jan Wierengaweg 109
7963 CM Ruinen
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Irene Smit
klantondersteuning

Marian Feddema
zorgmakelaar

Jannie Dijkhuizen
wijkverpleegkundige
Dwingeloo

Havelte
Hofweg 25
7971 BK Havelte
Veldkamp 77
7971 BX Havelte
Diever
Wijert 1
7981 AH Diever
Koekange
Meidoorn 16-17
7958 NB Koekange

Verspreiding FRL post
Redactie Natasja de Jonge, Gerard Schoep

Joke Rutten
klantondersteuning

Vledder
Lesturgeonplein 6
8381 BX Vledder
Maandags 9-12 uur
bij Naobuur
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Bertine Kleinendorst-van Elselo
wijkverpleegkundige
Havelte, Vledder, Diever

Gea Heeling
wijkverpleegkundige
Ruinen en Koekange

www.facebook.com/zorgcollectiefzwdrenthe/
@_ZZWD

