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Vrijwilliger
Aly Boekhoudt
in beeld

Voorwoord
Waardevol leven
Ik ben blij dat we u dit NNCZ
magazine kunnen aanbieden.
Regelmatig zullen we u meenemen
(o.a. door dit magazine) in de
ontwikkelingen binnen “de zorg” en
specifiek in die zaken die voor u van
toepassing zijn.
Velen hebben nog het beeld dat we het
vroegere verzorgingshuis zijn, waar je
naar toe gaat als je niet meer zelfstandig wilt of kunt wonen. De grens om
in onze voorzieningen te gaan wonen
is erg opgeschroefd en binnen onze
voorzieningen wordt dan ook steeds
meer verpleeghuiszorg geboden. Ook
zijn we ons meer gaan richten op
wonen met zorg (bv in de aanleunwoningen) en op reguliere thuiszorg.
Immers, de voormalige “verzorgingshuisbewoner” woont nu nog thuis of
in een aanleunwoning. We willen dan
ook met vele vormen van dienstverlening bijdragen aan het lang, veilig en
verantwoord zelfstandig wonen.
Steeds meer zullen we samen optrekken met vrijwilligers, inwoners van
wijken en dorpen en mantelzorgers
om samen “een vangnet” onder
“kwetsbare medemensen” te leggen.
Ons uitgangspunt is dan altijd: hoe
kunnen we met welke vorm van
dienstverlening dan ook iets toevoegen aan waardevol leven, passend bij
diegene die ons een vraag stelt.
In deze editie kunt u ervaringsverhalen
lezen van zowel cliënten, mantelzorgers als professionals.
Ik hoop dat
u dit een
waardevolle
editie zult
vinden.
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NNCZ
Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties

Leven zoals u dat wilt, dat is ons
uitganspunt. Samen met u kijken
we naar de beste vorm van zorg.
Immers: samen zijn we van
waarde.
• Thuiszorg
• Dagbesteding
• Wonen in een aanleunwoning
•	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg)
Contact
Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl

De cliëntenraad is er
voor alle cliënten
Binnen onze organisatie hebben we de medezeggenschap van cliënten
geregeld door een cliëntenraad op locatieniveau en een centrale cliëntenraad op organisatieniveau. Alle cliëntenraden geven aan dat het steeds
moeilijker wordt om (geschikte) mensen te vinden en te behouden voor
dit zeer belangrijke werk. Ook wordt steeds duidelijker dat belangen
behartiging voor alle cliënten complex is. In het verleden hadden we
alleen verzorgingshuisbewoners, inmiddels hebben we meer cliënten
buiten onze vestigingen dan er binnen; bezoekers dagcentrum, cliënten
wijkverpleging, cliënten huishoudelijke hulp. Ook zijn er in onze woonzorgcomplexen veel meer verpleeghuis cliënten komen wonen en ontstaat
er een discussie of de cliëntenraden ook de huurdersbelangen in de
aanleunwoningen behartigen. Dit alles én de grote wijzigingen in het
zorglandschap en onze organisatie maakt het werk van de cliëntenraden
niet eenvoudig en vraagt het om bezinning.
Het afgelopen jaar hebben de cliëntenraden met de bestuurder en een
onafhankelijke extern adviseur bijeenkomsten gehad waarin werd
nagedacht over hoe medezeggenschap- en cliëntparticipatie goed
ingericht kan worden in onze organisatie. De volgende uitgangspunten
zijn we overeengekomen:
1. informele zeggenschap moet beter en sterker geregeld worden;
2.	de formele zeggenschap moet instelling breed georganiseerd gaan
worden voor alle cliënten;
3.	er moet een goede verbinding komen tussen de informele en
formele zeggenschap.
De komende tijd geven
we hier gezamenlijk vorm
aan. Hoe weten we nog
niet, maar we delen
de uitgangspunten.
We gaan hier zeker uit
komen! Om blijvend
ondersteuning te
bieden aan de
cliëntparticipatie en
de medezeggenschap
is er een professionele
ondersteuner
cliëntenraad
aangesteld.
Deze ondersteuner zal niet alleen dit proces begeleiden maar
continu met raad en daad de cliëntenraad bijstaan.
Overigens: heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren aan
cliëntparticipatie? U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Huizinga:
huizinga.j@home.nl
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“Samen haken en
iets voor een ander
betekenen!”
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Toen Ida Gerding in 2002 geopereerd werd, had zij al een
groot medisch verleden. Tijdens de laatste operatie waren artsen
genoodzaakt een deel van haar hersenen weg te nemen, waardoor
Ida een deel van haar geheugen is kwijtgeraakt. Ze kwam steeds
minder buiten en bracht haar dagen voornamelijk door met
computeren en handwerken. Ook de sociale contacten namen af.
Vorig jaar stelde haar man voor om een keer bij De Vecht te gaan kijken,
om te ontdekken of er misschien iets voor haar te doen was daar.
“Inmiddels ben ik hier iedere donderdag te vinden. ’s Ochtends met een
clubje om te haken en ’s middags zijn we aan het schilderen,” aldus Ida.
Ida heeft inmiddels een
deken klaar voor de
grootst gehaakte deken
ter wereld. Een streven
waar meerdere
vestigingen van de
NNCZ aan meedoen.
“Ik vind het fijn om hier
een dag in de week te
zijn. Zo kan ik ook echt
iets voor een ander betekenen. Zo zit er bij het
clubje een dame die het
een paar keer niet lukte
met het haken. Ik stelde
toen voor om het samen
te doen, dat was
hartstikke leuk. Zij zit
dan te glunderen en te
lachen, en ik vind het
ook prachtig om iets
voor haar te kunnen
doen. Iedere keer komt
ze nu naar me toe dus
dat is hartstikke gezellig!”
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Samenwerking Dorpscoöperatie
Hollandscheveld en Woonzorgcentrum
Beatrix

Links: Jacomijn de Jong
Rechts: Gerlinde Bruinenberg

“Verbinden, eigen kracht, samen
en dichtbij om bewoners zo goed
mogelijk tot hun recht te laten komen
in de maatschappij”
Het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld zette
het onderwerp zorg en welzijn in 2012 op de agenda.
De rijksoverheid was op dat moment al bezig met
plannen om de zorg te hervormen. Hoe dit precies
vorm zou krijgen was nog onduidelijk. Duidelijk was
echter wel, dat de kracht meer van de samenleving
moest uitgaan. Men moest er rekening mee houden
dat in de toekomst minder op de overheid kon worden
gerekend en meer zou neerkomen op bewoners en

hun sociaal netwerk. Er was een zoektocht aan de
gang naar een ander soort samenleving. Het bestuur
van de vereniging stond voor de keuze of ze actief
moest inspelen op de komende veranderingen in de
zorg of dat ze ‘de hele boel, de boel’ moest laten.
Het bestuur heeft een duidelijke keuze gemaakt
voor de oprichting van een Dorpscoöperatie Zorg
en Welzijn op 23 december 2014.
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Binnen Hollandscheveld is het de bedoeling om zo
veel mogelijk 1 aanspreekpunt te hebben bij wie
burgers terecht kunnen met hun vragen. Dit zorgt voor
laagdrempeligheid, korte lijnen en duidelijkheid. Op de
langere termijn is het doel om dit ook volledig vanuit
Hollandscheveld te organiseren met een eigen dorpsbudget. De ontwikkelingen hiervoor zijn in volle gang.
De uitdaging hierbij is om alle betrokken partijen te
verenigen en alle ‘neuzen dezelfde kant op te krijgen’.
Dit vergt inspanning en creativiteit, maar vooral ook
een open blik en de wil om breder te denken.

De Dorpscoöperatie heeft de bevoegdheid om
professionele ondersteuningstaken op grond van
de Wmo uit te voeren. Hiervoor is een dorpsregisseur
aangesteld die alle aanvragen van de inwoners
van Hollandscheveld en omstreken voor Wmovoorzieningen regelt. Ook kan de dorpsregisseur
vrijwilligers inschakelen voor allerlei klussen; dit zijn
klussen die niet in de Wmo zijn geregeld.
De coöperatie heeft inmiddels 700 leden en 120
inwoners hebben zich aangemeld voor het doen
van vrijwilligerswerk. Hier wordt gelukkig ook volop
gebruik van gemaakt. Er worden aanvragen ingediend
voor uiteenlopende zaken zoals klussen in de tuin,
vervoer naar bijvoorbeeld ziekenhuis en bezoekwerk.
De dorpsregisseur, Jacomijn de Jong, werkt sinds
oktober 2015 vanuit het Dorpscentrum ’t Anker. Zij is
zo veel mogelijk zichtbaar in Hollandscheveld en elke
donderdag aanwezig in ‘t Anker tijdens het spreekuur
van 10:00 tot 11:00 uur. Daarnaast kunnen bewoners
zich telefonisch melden via telnr. 06-23211010.

Op dit moment is de samenwerking zich steeds verder
aan het uitbreiden. Zowel vanuit de coöperatie, als
vanuit de NNCZ wordt dit als zeer waardevol ervaren.
“Het werkt op deze manier veel sneller en praktischer”
aldus Gerlinde Bruinenberg, wijkverpleegkundige
vanuit de NNCZ. “Ook bij twijfelgevallen is overleg
makkelijk toegankelijk en kan de benodigde zorg
snel ingezet worden”. Dit beaamt ook dorpsregisseur
Jacomijn de Jong. “We kunnen servicegericht werken
en duidelijkheid geven voor de inwoners”. Inwoners
kunnen door deze manier van het organiseren van
zorg beter gebruik maken van hun eigen kracht, hun
zelfstandigheid langer behouden en een waardevol
leven leiden.

De NNCZ heeft in 2015 de
samenwerking gezocht met
de dorpscoöperatie om alle
vormen van ondersteuning
op het gebied van wonen,
welzijn en zorg in
Hollandscheveld zoveel
mogelijk te laten aansluiten
bij wat een inwoner wil en
nodig heeft. Ook de NNCZ
met Woonzorgcentrum
Beatrix en de Thuiszorg van
de NNCZ speelt hierin een
rol. In deze samenwerking
sluiten de kernwaarden van
de NNZC en het doel van
de coöperatie naadloos op
elkaar aan.
Verbinden, eigen kracht,
samen en dichtbij om
burgers zo goed mogelijk tot
hun recht te laten komen in
de maatschappij.

7

Thuiszorg van de NNCZ
In Haren e.o., Hoogeveen en
Hollandscheveld en omstreken
biedt de NNCZ thuiszorg.
Voor mensen die zelfstandig willen
wonen, maar behoefte hebben
aan ondersteuning thuis.
Medewerkers van de NNCZ gaan
samen met cliënten op zoek
naar de meest bij hun passende
oplossing. Goede zorg vinden wij
namelijk vanzelfsprekend!
Het belangrijkste vinden wij dat

cliënten zich thuis veilig voelen
en cliënten de regie over hun
eigen leven hebben.
De zorg die wordt geboden is
afgestemd op eigen persoonlijke omstandigheden. We kijken
samen met cliënten naar wat
haalbaar, wat noodzakelijk en wat
wenselijk is. De thuiszorg van de
NNCZ werkt nauw samen met
andere organisaties als

dorpscoöperaties, professionals
en vrijwilligers bij cliënten in de
buurt zodat we zo goed mogelijk
van dienst kunnen zijn.
Voor meer informatie neemt
u contact op met ons
klantadviescentrum.
De gegevens vindt u op de
achterkant van dit magazine.

“Aanhaken”
nie en Gerrie
Op de foto staan Jannet, Jan
Zij zijn volop bezig
(vrijwilligers bij De Vecht).
de fiets. De bewoners
geweest met het haken van
r op de fiets gemaakt.
hebben de pompoms voo

Binnen de NNCZ wordt volop gehaakt. Al een aantal maanden is een heel aantal cliënten en vrijwilligers druk met het
haken van granny’s. Al deze granny’s tezamen gaan hopelijk in 2018 in Leeuwarden (culturele hoofdstad van Europa)
de grootste gehaakte deken van de wereld vormen. ‘Bij ons
in de Vecht wordt enorm veel gehaakt. Het is een fijne bezigheid die cliënten met elkaar en met vrijwilligers verbindt.
Gezamenlijk gaan we ergens voor en hebben we tijd om te
haken maar ook voor elkaar en voor een gesprek’. Aldus
vrijwilligers-coördinator Nanda Nijstad-Renken uit de Vecht.
Inmiddels is het haken niet beperkt gebleven tot granny’s,
maar is er al een fiets gehaakt en zijn er visitekaartjes voor
de NNCZ gemaakt met een haakwerkje.
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Nieuwbouw Jannes van der Sleedenhuis
Hoogeveen
Ruim veertig jaar was ‘het Jannes’ zoals het in de volksmond wordt genoemd, het gebouw aan de
Eisenhowerstraat bij het station. De afgelopen jaren is dit uitgebreid naar De Meteoor in Krakeel (2006),
De Vecht in De Weide (2012), De Wolfsbos (2013), Krakeel (2016) en in 2017 De Kaap in het centrum.

Nieuwbouw de Kaa
p

september 2016
Opening Krakeel

Oplevering De Kaap
In het voorjaar van 2017 zal ook De Kaap in het
centrum van Hoogeveen geopend worden. Deze
vestiging bestaat uit 37 zorgappartementen en 30
inleunwoningen, met net zoals de andere vestigingen
een wijkfunctie en gericht op kleinschalig wonen.
Ook het Herstelhotel Hoogeveen dat nu nog aan de
Eisenhowerstraat is gevestigd, zal gevestigd worden
in het Jannes van der Sleedenhuis, De Kaap. Iedereen
is welkom in De Kaap, voor dagverzorging maar bijvoorbeeld ook voor een bezoek aan het restaurant.

Opening Krakeel
Het Jannes van der Sleedenhuis, Krakeel opende in
september 2016. Dit woonzorgcentrum met wijk
functie biedt ruimte aan 18 inleunwoningen en 36
zorgappartementen en richt zich op kleinschalig
wonen. Dit houdt in dat bewoners desgewenst in een
kleine woongroep gezamenlijk eten en de dag doorbrengen. Het Jannes van der Sleedenhuis, Krakeel
zoekt net zoals de vestigingen in de andere werk
gebieden zoveel mogelijk de verbinding met de wijk.

Knutselwerkje:

Herfstlampion maken

Met dit knutselidee breng je letterlijk en figuurlijk de herfstsfeer naar
binnen. Ga op zoek naar één of meerdere bokalen of glazen potten
en verzamel de mooiste bladeren met de leukste kleuren. Neem een
borstel en bedek de buitenkant van de bokaal met knutsellijm door
de bokaal te ‘verven’ met de lijm. Vervolgens kan je de gedroogde
bladeren erop plakken. Bedek vervolgens met een extra laag lijm.
De bokaal kan je opvullen met een bodempje zand waarop je een
theelichtje plaatst. Ongelukjes vermijden? Kies dan voor
LED theelichtjes zodat er geen kans op brandgevaar is.
Maak meerdere lampionnen en verspreid ze door je huis voor de
gezelligste sfeer! Je kunt om het potje eventueel nog een mooie
strik binden.
Veel plezier met het herfstknutselen!

9

Gerrit Hartman, Haren

“Mantelzorger
ben je niet alleen
thuis!”

Gerrit Hartman, inwoner uit Haren, vertelt in een
openhartig gesprek over zijn ervaringen als
mantelzorger. Sinds een aantal jaar is bij zijn vrouw
Alzheimer geconstateerd.
Mijn vrouw Hennie was altijd
zeer actief en maatschappelijk
betrokken. Ze deed van alles;
de boekhouding van de Wereldwinkel, mede organiseren van de
avondvierdaagse, actief voor het
KWF, noem maar op. Op een gegeven moment ging alles minder
vanzelf en merkte ik dat niet alles
meer onthouden werd. De diagnose in het Martini Ziekenhuis was
eenduidig:
Alzheimer. Het was erin geslopen.
Want dat is dementie: een ziekte
die er langzaam in sluipt. In het
begin dacht ik; oh, dat kan ik wel
aan! Ik zorg zelf voor haar. Dat
lukte een aantal jaar geleden ook
nog prima. We deden veel samen;
de boodschappen, koken, op
bezoek gaan bij mensen. Eigenlijk
waren we in die periode altijd
samen. Dat moest ook want op
een gegeven moment kon ik haar
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niet meer alleen laten. Ze ging
toen al twee dagen naar de
dagopvang in De Zonnehof.
Een half jaar geleden heb ik de
beslissing genomen dat het voor
Hennie beter is om in De Zonnehof te gaan wonen.
Nog elke dag twijfel ik er aan of dit
de juiste beslissing was en heb ik
er vaak spijt van. Ik heb haar nog,
maar we moesten wel afscheid
nemen. Natuurlijk; in De Zonnehof krijgt ze alle zorg die ze nodig
heeft en leeft ze in een veilige
omgeving. Maar ze is niet meer
bij mij. Dat is zwaar. We zijn in
december 50 jaar getrouwd en
al die jaren samen. We hebben
samen een mooi leven opgebouwd met kinderen waar we
van houden. We zijn nu nog altijd
veel samen, maar niet meer in
huiselijke vorm.
Toch moet ik ook erkennen dat
het zwaar werd. Hennie deed nog
wel klusjes in huis en tuin, maar
alleen zijn kon ze echt niet meer.
Dat beperkte in zekere zin ook
mijn leven. In de periode voor
dat Hennie verhuisde naar

De Zonnehof heb ik veel contact
gehad met Team290 (specialisten
in Dementie). Mijn contactpersoon
daar, maar ook die in De Zonnehof, heeft me goed ondersteund in
mijn beslissing. Ze maakten goed
inzichtelijk dat wanneer ik iets zou
krijgen, al was het maar de griep,
de zorg dan extra zwaar werd.
Of wellicht soms niet mogelijk.
Dat was natuurlijk helemaal waar;
Hennie was primair afhankelijk van
mij. Ook mijn kinderen steunden
de beslissing. Ik heb twee keer
eerder getwijfeld om de stap te
zetten, maar de derde keer toch,
zij het met grote twijfels, besloten
dat het beter was voor Hennie om
te verhuizen. Nog steeds heb ik er
heel veel moeite mee dat ze niet
meer thuis is.
Nu mijn vrouw in De Zonnehof
woont, zorg ik nog steeds voor
haar. Minder intensief dan toen
ze thuis woonde, maar een deel
van de zorg blijft. Ik zie mijn vrouw
elke dag. In het begin ging ik en
in de middag en in de avond. Dat
was te veel; medewerkers in De
Zonnehof gaven mij aan dat dit
op een gegeven moment te veel
zou worden. Dat was ook zo. Nu
zie ik haar in de middag of in de
avond. We gaan er vrijwel iedere
dag op uit. Dan neem ik haar mee.
Naar zee, naar een dierentuin, een
museum of borg of op bezoek bij
vrienden of familie. Je merkt dat
je vrienden en kennissengroep
verandert, er zijn mensen die zijn
weggevallen, die hebben het te
moeilijk met accepteren hoe het
nu is. Gelukkig zijn er ook nog
mensen om me heen die ik al
heel lang ken. Die kennen mij en
mijn vrouw en onze geschiedenis.
Dat is fijn, zij weten hoe het leven
van ons nu is. Dat geldt ook voor
onze kinderen. Alhoewel ik het
vaak heel moeilijk vindt, zal ik toch
moeten aannemen dat het voor
Hennie goed is.
Ik heb heel veel respect voor

11

de verzorgenden, andere
medewerkers en vrijwilligers in
De Zonnehof. De verzorgenden
hebben een zware taak, maar zij
doen die met volle overgave. Ze
zorgen heel goed voor de cliënten
en als ik eens goede raad nodig
heb zijn ze er ook voor mij.
Ik pak nu veel dingen op in De
Zonnehof. Dat doe ik natuurlijk
voor mijn vrouw, maar ook net zo
goed voor de andere cliënten die
er wonen. Na een paar maanden
ben ik lid van de cliëntenraad
geworden en daarnaast word ik
penningmeester van de Stichting
Vrienden van De Zonnehof. Verder
kom ik elke donderdagavond
ondersteunen in de huiskamer.
Bij mijn bezoeken aan mijn vrouw
merkte ik dat het ’s avonds op
bed brengen van alle cliënten
veel tijd kost en soms ook onrust
veroorzaakt bij bewoners die nog
niet op bed kunnen. De verzorger
kan immers niet op twee plaatsen
tegelijk zijn. Door alleen maar
aanwezig te zijn in de huiskamer
wordt de groep op zo’n moment
wat rustiger. Dat is fijn om te
ervaren! Zo draag ik bij aan het
welzijn van mijn vrouw maar ook
aan dat van haar mede bewoners.
Inmiddels is er voor een aantal
avonden per week een vrijwilliger
die in de avonduren in de huis
kamer is, dat is natuurlijk prachtig!
Ik hoop dat nog meer mensen zich
aanmelden als vrijwilliger en dat
we wat meer activiteiten kunnen
organiseren. En natuurlijk heten
we ook graag nieuwe Vrienden
van De Zonnehof van harte
welkom.
De NNCZ bedankt dhr Hartman
voor zijn medewerking aan dit
magazine.

Medewerkers in beeld
‘Van waarde zijn voor cliënten’, een terugkomend ideaal in 4 gesprekken met
medewerkers van de NNCZ. Hoe staan zij in hun baan en hoe proberen zij door het
doen van kleine dingen cliënten een waardevolle invulling van de dag te geven?

Esther Blokzijl:

“Een vertrouwensband;
daar ga ik voor! ”

Tijdens de verhuizing naar de nieuwbouw in de Wolfsbos en De
Vecht heb ik er bewust voor gekozen in de Eisenhower te blijven
werken. Ik merkte aan cliënten dat ze dit prettig vonden.
Een bekend gezicht, iemand die je eigenschappen en je zorgvraag kent en die weet wat jij prettig vindt. Zo kon ik met mijn
collega’s in een onrustige tijd toch voor een veilig en vertrouwd
gevoel zorgen bij onze bewoners. De interactie met cliënten vind
ik belangrijk. Niet alleen zorg verlenen en weer verder, maar even
zitten, luisteren naar een verhaal en daar soms iets mee doen.
Het zou mooi zijn als bij ons de deuren van de appartementen
iets vaker opengaan. De eenzaamheid die je soms toch ziet,
kunnen we daar wellicht iets door beperken. Even hallo zeggen
vanuit de gang, of even snel binnenlopen. Persoonlijke aandacht
is toch iets heel fijns om te geven. Ik voel dat ik hiermee de
verbondenheid met de cliënt vergroot.
De tijd die ik aan administratie besteed is jammer genoeg langer
dan eerder, ik merk dat dit wel eens wringt. Ik zou dit liever
efficiënter doen om zo meer tijd over te houden voor persoonlijk
contact. Want dat is toch het mooiste aan mijn vak!

Gedurende de ongeveer 10 jaar dat ik hier werk is er best veel
veranderd. In de zorg op zich, maar ook bij ons. We zijn steeds meer
cliëntgericht gaan werken. Wat ik me nog herinner van mijn begintijd
bij de NNCZ is dat we standaard hulp aanboden. Als een cliënt één
keer had aangegeven dat hij kaas op zijn brood wou ’s ochtends
dan kreeg hij altijd kaas op zijn brood. Nu vragen we ’s ochtends
telkens opnieuw wat iemand op zijn brood wil. Ook al weet je dat
iemand toch kaas kiest, we geven toch een keus!
We maken met onze cliënten een persoonlijk plan, daarin worden
persoonlijke voorkeuren duidelijk. Dat is een enorme verandering
ten opzichte van hoe het eerder was. Die verandering is soms best
lastig. Ook voor medewerkers. Wil iemand graag in nachtgoed
ontbijten? Dan moet dat kunnen vind ik. Dan kleden we daarna
Danielle Lovers
wel om. Dit vergt wel dat we flexibel in onze werkhouding staan.
Rundervoort:
Het is niet meer simpelweg een lijstje afwerken. Goed luisteren
“We werken niet
naar wat iemand wil, en; persoonlijke aandacht. Dat wordt als
meer
heel prettig ervaren. Ik merk ook dat cliënten rustiger zijn als ze
simpelweg een li
jstje af ”
meer kunnen doen wat ze eerder ook deden. Wil iemand na het
eten meteen van tafel omdat hij vroeger bijvoorbeeld een hele
drukke baan had? Prima, dan kan dat. Waarom zouden we een
cliënt verplichten te wachten tot iedereen klaar is?
Omdat we dat zelf makkelijker vinden? Nee, die vlieger gaat niet meer op.
Mensen in hun waarde laten en ze gezien laten voelen en zeggenschap geven, dat vind ik belangrijk. Ook al
betekent dat voor mij als medewerker dat ik m’n werk anders moet indelen. Ik heb het er graag voor over!
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Alhoewel ik al ruim 18 jaar bij de NNCZ vestiging Jannes van
der Sleedenhuis werk, ervaar ik dit niet zo. Er is in al die jaren
heel wat gebeurd en veranderd in de zorg; in de maatschappij
maar ook bij ons bij de NNCZ. Ik kan me nog goed herinneren
dat de meeste cliënten in hun eigen appartement leefden en
meestal de deur dicht hadden. Een wereld van verschil van hoe
cliënten dit nu beleven en ervaren. We zien nu iedereen op de
huiskamer en daar leeft men ook met elkaar. Als medewerkers
doen we ook veel meer met onze bewoners, ze staan veel
meer centraal dan eerder. Toch blijft het druk en kun je niet
altijd alle tijd aan cliënten geven die ze wensen. Het mooie is
wel dat ze nu elkaar ook meer zien. Ze zijn veel meer samen.
Bea

Boer:
Dat heeft positieve gevolgen. Denk alleen al aan ‘eten’.
Zien eten, doet eten. Dat gaat echt op in de huiskamer.
“Ik houd een gro
ot gezin
Zo’n centrale plek geeft ook een veel huiselijker gevoel.
Het is gezelliger en dat is voor het welzijn van de cliënt
draaiende!”
heel goed. En heeft iemand behoefte om zich even af te
zonderen dan kan dat altijd in het eigen appartement.
Het wonen in een groep heeft natuurlijk ook andere effecten.
Er kan onenigheid ontstaat, niet iedereen in de groep ligt elkaar altijd even goed. Dan moet je
soms even ingrijpen. Eigenlijk is zo’n groep een groot gezin van 9 mensen. Af en toe best hectisch om dat
draaiende te houden.

Ik zou graag veel meer tijd hebben om extra dingen met de cliënten te doen. Even een ommetje maken,
zingen of een spelletje doen. Ik merk dat dit waardevol is, cliënten voelen zich gezien en minder eenzaam.
Het is daarom goed dat we zoveel vrijwilligers hebben, zij geven vaak net even wat meer persoonlijke aandacht
dan dat ik kan doen.

In de Beatrix in Hollandscheveld ben ik echt op mijn plek. Het is een soort van tweede huis. De zorg is in de loop
van de jaren natuurlijk veranderd. Had je eerder soms wel 16 of 17 mensen in een groep, dat is nu vanwege de
zwaarte van de zorg niet meer mogelijk. De groepen zijn nu veel kleiner. Ik probeer altijd tijd te maken voor onze
bewoners. Even een praatje maken of samen
koffie drinken; daar gaat het mij om.
Vanzelfsprekend is de zorg zelf belangrijk; iemand moet er
verzorgd uitzien, gewassen zijn en netjes in de kleren zitten.
Maar belangrijker vind ik het dat cliënten een leuke dag hebben.
Dat de dag zinvol is besteed en dat ik daaraan heb kunnen
bijdragen. Ik heb een keer een cliënt gehad die alleen nog kon
liggen en terminaal was. Samen hebben we het lied gezongen
dat hij uitgezocht had voor zijn begrafenis. Dat was een
prachtig emotioneel moment en vergeet ik niet snel.
Het komt ook voor dat bewoners niet naar de huiskamer
willen, dan vind ik het naast de reguliere zorg wel belangrijk
dat we contact hebben. Soms is geloof een raakvlak met een
bewoner, dan lees ik wel eens voor uit de bijbel of we zingen
samen een lied.

ijk:
Greetje Uiterw

g,
“Een mooie da
van belang!”
dat is voor mij

In ieder geval maak ik ’s ochtends als er samen koffie
gedronken wordt altijd tijd om te vragen hoe het is, samen
de krant te lezen of gewoon even te praten met elkaar.
Tijd voor elkaar; daar gaat het mij om!
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Het begin
van onze
mantelzorg
Zorg, mantelzorg, hoe dat vroeger ging?
Vroeger is zo’n ruim begrip en Drenthe is zo
oud, daar moeten we wat preciezer in zijn.
De oudste menselijke aanwezigheid in Drenthe
had niet te maken met bewoners, maar met
wat we nu wel jagers-verzamelaars noemen.
Ze lieten hun stenen werktuigen achter in de
grond. Ze hadden meer, anders hadden wij
de boomstamkano van Pesse niet gevonden,
maar dat is grotendeels verdwenen, nog niet
gevonden, of gewoon meegenomen naar
waar ze vandaan kwamen. Men was slechts
tijdelijk op een plaats, waar voldoende water
was en voldoende wild en wortels of vruchten
werden gevonden. In de winter waren deze
kleine groepen mensen ergens in een groot
basiskamp.

achtergelaten. Mantelzorg, in de zin zoals wij die
kennen, als langere zorg van naasten voor iemand met
een langdurige kwaal, die bestond nog niet. Je moest
mee kunnen lopen met de groep, of je bleef achter...
zonder zorg, zonder eten.

Hebt u zich wel eens afgevraagd wat dit betekende
voor de mantelzorg?
Alleen de sterkeren vertrokken uit het basiskamp
op de Duitse hoogvlakte en als er onderweg wat
gebeurde, moest men verder. Voorstelbaar is dat de
ouden van dagen en de hele kleine kinderen nog in het
basiskamp waren, misschien met hun moeders, of dat
de hoogzwangeren achterbleven, we weten het niet. In
ieder geval was daar de mogelijkheid van meer zorg.
Onderweg was het niet mogelijk om op één plaats te
blijven. Voor zover men kennis had van medische
zaken, voor
zover de planten gevonden
werden om bij
ziekte te ondersteunen, kon
de zorg nooit
langer zijn dan
de duur van
het tijdelijke
kampement.
Daarna moest
de groep verder. We weten
van de indianen
uit Amerika wat
dat betekende:
de zieke werd

Dit is ongeveer 3500 jaar voor Christus in Drenthe
veranderd. Als we horen van de Vlaardingencultuur
of de Hunebedbouwers, dan hebben we het over
mensen die zich langdurig op een plaats vestigden.
Ze bebouwden de grond, ze bouwden huizen, ze
hadden in hun groep meer mogelijkheden voor
mensen met beperkingen. Er is geen basiskamp meer
om van en naar te vertrekken. De zieken, de ouden
van dagen, ze hadden een plaats in de gemeenschap,
voor zover de gemeenschap dat op kon vangen.
We hebben er geen idee van hoe men toen omging
met mensen met ernstige psychische problemen.
Voorstelbaar is wel hoe mensen een plek konden
houden, die op de een of de andere manier nog iets
voor de gemeenschap konden betekenen. Zolang je
nog in en rond het huis wat kon doen, potje koken,
weven, op de kleintjes passen, had je als ouderen
een functe. Mantelzorg betekende dan ook: wij
vangen je op, geven je alles wat je nodig hebt, jij kijkt
naar je talenten en zet die voor ons in. Zo gauw de
ziekte kwam met veel complicaties, kwam ook het
einde. Veel van de huidige langdurige mantelzorg is
namelijk een bijkomstig gevolg van onze medische
kennis, waardoor we onze dierbaren langer bij ons
kunnen houden, maar ook de ziekte wordt verlengd,
of juist nieuwe ziekten kans krijgen.
3500 jaar voor Christus. Begin van de permanente
aanwezigheid van mensen in Drenthe. Begin van het
pottenbakken, van de landbouw, van de bierbrouwerij,
van het maken van mede, van zoveel dingen die
samenhangen met het bewerken van de grond, in
plaats van jagen en verzamelen. Ook: begin van de
mantelzorg. We zouden het de mensen nog graag
eens willen navragen, hoe dat toen was, toen ze nog
trokken, toen ze de zieken nog achter moesten laten.
We ontmoeten ze nog wel, zogezegd, bijvoorbeeld in
het museum in Tongeren. Daar is bovenstaande foto
gemaakt. Maar het blijft zo ijzig stil als je wat vraagt...
Ben Jochanan, historicus
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Vrijwilliger in beeld

“Iedereen kan
vrijwilligerswerk doen”
Aly Boekhoudt (69 jaar) is al ruim dertig jaar
vrijwilliger, waarvan ongeveer 28 jaar bij
De Zonnehof in Haren. “Het is fijn om waardevol
te zijn voor mensen die het nodig hebben.”
Aly coördineert de vrijwilligers
voor het restaurant, het winkeltje
en het vervoer van en naar de
dagverzorging in De Zonnehof.
Ze werkt zelf ook mee in het
restaurant: “dan houd je feeling
met het geheel. De gasten in ons
restaurant behandelen we zoals
je zelf in het restaurant behandeld
wilt worden. In het restaurant komt
een gemêleerd gezelschap van
cliënten uit De Zonnehof,
bewoners van de aanleunappartementen, maar ook mensen
uit het dorp. Het leuke is dat
vaak dezelfde mensen komen
waardoor je de mensen leert
kennen”, aldus Aly.

“Wat ik leuk vind aan het vrijwilligerswerk is dat je van waarde kan
zijn voor mensen die hulp nodig
hebben. Het is fijn dat je mensen
helpt en zij zijn ook weer blij dat
ze geholpen worden. Dat geeft
voldoening”, geeft Aly aan. “Als
wij straks die leeftijd behalen hoop
ik ook dat er mensen klaar staan
om ons te helpen. Je verplaatst je
in een ander, die hulp nodig heeft.
Toen ik kinderen kreeg ben ik
gestopt met werken, maar toen ze
eenmaal naar school gingen heb
ik het vrijwilligerswerk opgepakt.
Ik ben niet het type om thuis te
zitten. Mijn man is net zo, nu hij
met pensioen is, doet hij ook
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vrijwilligerswerk voor de cliënten
en bezoekers van De Zonnehof.”
De ervaren vrijwilliger heeft nog
een advies voor iedereen die
twijfelt geschikt te zijn voor vrijwilligerswerk: “iedereen kan vrijwilligerswerk doen, al ben je niet
meer mobiel, dan kan je misschien
voorlezen. Iedereen die iets wil
doen voor een ander kan zich melden, er is altijd wel iets wat je kunt
doen. Het is fijn dat er vrijwilligers
zijn. Je doet het voor de mensen,
om de blije gezichten. Want iets
voor niets doen maakt je rijk.”

Colofon

NNCZ Binnen is een uitgave van
de NNCZ en verschijnt twee keer
per jaar in een oplage van 3000.
Redactie NNCZ Dichtbij
pr@nncz.nl Communicatie NNCZ
Vormgeving Atie te Velde
De Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties is een
zorgorganisatie die ondersteuning
biedt op het gebied van wonen,
welzijn en (thuis)zorg.
De NNCZ heeft een aantal
werkgebieden; Hoogeveen, Haren
en Hollandscheveld en omstreken.

De NNCZ biedt u

- Thuiszorg
- Dagbesteding
- Wonen in een aanleunwoning
-	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg)
We ondersteunen cliënten en
stimuleren zo lang mogelijk
zelfstandig te leven. Thuis, of in
een van onze vestigingen.
Daarvoor werken we zo veel
mogelijk samen met familie,
vrijwilligers, dorpscoöperaties,
gemeenten, huisartsen en andere
professionals. Immers:
‘Samen zijn we van waarde’.

De NNCZ bedankt iedereen
die mee heeft gewerkt aan dit
magazine.

NNCZ (bezoekadres)
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen

Klantadviescentrum

Heeft u vragen op het gebied
van zorg, diensten, welzijn of
wonen? Of over wachtlijsten en
bemiddeling van zorg? Onze
klantadviseurs staan u graag te
woord.Het Klantadviescentrum
ondersteunt u bij het zelfstandig
wonen en helpt bij het vinden
van passende hulp.

NNCZ
Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties

Algemene informatie
nummer: 0528 200 200
www.nncz.nl / info@nncz.nl
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Klantadviescentrum:
Telefoon: 0528-200205

