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“De Tovertafel:
samen actief
aan tafel zitten
en bewegen!”

“Vernieuwing”
Thuiszorg in
Hollandscheveld

Techniek
en zorg
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Vrijwilliger
Janneke Plat in beeld

Voorwoord
Veiligheid vergroten door
technische mogelijkheden
Deze laatste NNCZ Dichtbij uitgave van
dit jaar besteedt o.a. aandacht aan wat we
binnen onze organisatie op dit moment
doen met nieuwe technische mogelijkheden.
Dit doen we vooral om de veiligheid voor
cliënten te vergroten. We maken gebruik
van mogelijkheden bij de meest kwetsbare
groepen cliënten in onze vestigingen.
Ook in de thuissituatie zijn er vele
mogelijkheden, waar over het algemeen
nog weinig gebruik van wordt gemaakt.
Mijn verwachting is dat we de komende
jaren met z’n allen gewend zullen raken
aan ondersteunende systemen die sterk
bijdragen aan langer zelfstandig wonen
en langer veilig wonen.
Ik hoop dat u de artikelen in dit magazine
weer met belangstelling zult lezen.
Elke keer weer vinden we mensen
die met plezier hun bijdrage leveren.
Dank daarvoor!
We bevinden ons alweer in de laatste
(donkere) periode van het jaar. Veel van
onze cliënten noemen deze periode ook
wel ‘een moeilijke periode in het jaar’.
Geleden verliezen worden vaak nog meer
gevoeld dan anders. Ik spreek de wens
uit dat we juist ook in deze periode van
betekenis kunnen zijn voor elkaar; als
cliënten onderling, tussen professionals en
cliënten, maar vooral ook met een ieders
naasten.
Ik wens u allen dan ook een goede
decembermaand verder, met hopelijk
veel gezelligheid en verbinding met
anderen!

Roeli Mossel, Bestuurder NNCZ
Roeli.Mossel@nncz.nl
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NNCZ
Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties

Column
Cliëntenraad

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

Robots
In de maand december groeit de neiging om terug te zien en vooruit te
kijken. Dat gebeurt op een wereldse manier: hoe verging het ons allen
en wat gaat mogelijk komen? Maar ook op een persoonlijke manier:
wat gebeurde in mijn leven en wat heb ik gedaan? Wat ga ik doen?
In deze geest is te zeggen dat in het afgelopen jaar ‘de zorg voor
ouderen’ op talrijke manieren aandacht heeft getrokken. Maar dat was,
eerlijk gezegd, in de jaren daarvoor ook al zo. Het ging over langer thuis,
eigen regie, over maatwerk en kosten. Relatief nieuw is dat we steeds
meer zien en horen over technologische ontwikkelingen. Vooral de
beelden en verhalen over robots zijn spectaculair. Wat gaat de toekomst
brengen?
Door goede gezondheidszorg verlengen we, gemiddeld gesproken,
ons leven. We slagen er tevens in om een langere tijd vitaal oud te zijn
en nog van alles te kunnen ondernemen. Maar dan, als we meer aan
huis gebonden raken...
Robots zijn tot veel in staat. In praktisch opzicht zijn ze nuttig, nemen
werk uit handen en zorgen voor een natje en een droogje. De discussie
spitst zich toe op het sociale leven. De aanwezigheid van naasten,
de waarde van mantelzorg, eenvoudigweg de mensen om je heen.
Veel vragen rijzen over wat in een mensenleven van waarde is en wat je
mag omschrijven als waardige zorg en ondersteuning. Stof tot nadenken,
maar vooral tot gesprek. Een manier om de toekomst te beschouwen
en naar ons toe te trekken. Veranderingen voelen niet goed als ze je
overkomen. Beter is als je daar zelf actief partij in bent!
Een waardig 2018 toegewenst!
De Cliëntenraad en de gebiedsraden van de NNCZ
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‘De dorpszorgcoöperatie
verbindt het dorp’

Meer dan 3000 handtekeningen waren in
2016 het startschot voor een begin van de
dorpszorgcoöperatie.
Janneke Plat en Trees van Leeuwen,
beiden nauw betrokken bij de
dorpszorgcoöperatie, vertellen over
de aanloop en het ontstaan.

‘Op 24 februari 2016 kregen we
te horen dat woonzorgcentrum
Gockingaheem zou gaan sluiten.
Eén van de bewoners, die de
89 al gepasseerd was, is toen in
opstand gekomen en heeft in het
woonzorgcentrum zo veel mogelijk
handtekeningen verzameld. Dat
ontroerde mij zo’, geeft Janneke
aan, ‘dat ik dat verder heb
opgepakt. Als vrijwilliger ben ik
nauw betrokken bij Gockingaheem
en de bewoners. Het nieuws van
een eventuele sluiting was daarom

een moeilijk moment. Dit was
het begin van het ontstaan van
de Initiatiefgroep Behoud
Gockingaheem.
We zijn verder gegaan met de
handtekeningenactie en hebben
meer dan 3000 handtekeningen
weten te verzamelen. Mevrouw
Commandeur die de actie startte,
heeft de handtekeningen aan de
burgemeester overhandigd. Dit
was een mooi signaal dat de bewoners zich niet zomaar zouden
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laten verhuizen. Zelf gaf mevrouw
Commandeur aan dat ze bij een
sluiting ‘boven op de tafels zouden
gaan zitten en er niet van af zouden
komen.’’ Trees vult aan; ‘Ondertussen waren er natuurlijk al lijntjes
gelegd naar eventuele geschikte
partijen die Gockingaheem in het
leven zouden kunnen houden.
Zo kwam ook de NNCZ in beeld.
De NNCZ vond het belangrijk dat
we als dorp achter het open houden
van Gockingaheem zouden staan,
en dat we als dorpszorgcoöperatie
voor de verbinding met bewoners
in het dorp zouden zorgen. Daarbij
was al vrij snel duidelijk dat er nog
een partij nodig zou zijn.

Van links naar rechts: Jans de Vries, Anna Kessels, Trees van Leeuwen, Janneke Plat.
Bestuurslid Janneke Hetebrij en Truus Kroeze ontbreken op de foto.

Dit is NOVO geworden. Een zorg
organisatie die mensen met
een verstandelijke beperking
ondersteunt bij wonen, werk
en vrijetijdsbesteding. Deze
organisatie is een prachtige
aanvulling voor Gockingaheem.
We hopen dat het door de komst
van nieuwe bewoners, zowel
van NOVO als de NNCZ een
nieuwe verbinding en levendigheid ontstaat. Het zou heel mooi
zijn als cliënten van de NOVO
bijvoorbeeld samen met of voor
cliënten van de NNCZ iets kunnen
betekenen. Als dorpscoöperatie
stimuleren we die ‘verbinding’,
tussen bewoners van Gockin
gaheem maar ook met inwoners
van Noordbroek en omgeving.
Leden van de coöperatie kunnen
gebruik maken van de diensten
van de coöperatie. Niet van
professionele zorgdiensten,

maar wel van de overige diensten. Is het bijvoorbeeld lastig om
het eigen gazon te maaien, dan
proberen wij een vrijwilliger te
zoeken die dit een keer wil doen.
Maar degene die vraagt, kan soms
zelf ook wat terugdoen. Bijvoorbeeld een keer koffiedrinken bij
een bewoner van Gockingaheem
die daar behoefte aan heeft. Zo
helpen we elkaar en zijn we met
elkaar in contact.’ Janneke gaat
verder, ‘Een prachtig bestaand
initiatief waar we zeker mee
door gaan is het ‘samen eten’ in
Gockingaheem. Iedereen in de
gemeente Menterwolde is daar
van harte welkom om gezamenlijk
van een fijne maaltijd te genieten.
Zo komen jong en oud heel mooi
bij elkaar. Het is een activiteit
die bij uitstek ouderen maar ook
jongeren trekt; samen eten, het is
gezellig, verbroedert en verbindt.
Gemiddeld eten altijd zo’n zestig

of zeventig mensen mee. Het zijn
hele mooie waardevolle avonden!’
Beide dames geven aan dat er
daarnaast in het dorp natuurlijk
ook al veel initiatieven zijn, de
dorpscoöperatie probeert hier
aansluiting bij te vinden zodat
iedereen elkaar gaat en blijft
versterken. Inmiddels telt de
coöperatie ongeveer 200 leden
en zeker 35 vrijwilligers. Dit is al
heel mooi maar het streven is
meer leden en vrijwilligers.
‘Noordbroek gaat ons aan het hart
en we doen er alles aan om de
gemeente Menterwolde leefbaar
te houden! Met als uiteindelijke
gezamenlijke doel om iedereen de
kans te geven in zijn of haar eigen
vertrouwde omgeving te kunnen
laten wonen, ook bij grote
afhankelijkheid van zorg.’

“Noordbroek gaat ons aan het hart en
we doen er alles aan om de gemeente
Menterwolde leefbaar te houden!”
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Tovertafel Haren
Zorginnovatie voor
mensen met dementie

Mensen met dementie in
beweging met de Tovertafel
Hoe kan je mensen met dementie weer in beweging krijgen?
Dit was de vraag die industrieel ontwerper Hester Anderiesen
Le Riche zich stelde voor haar promotie-onderzoek.
Een groot deel van ouderen met dementie in woonzorgcentra
trekt zich terug in hun eigen wereld, legt nauwelijks nieuwe
contacten en beweegt weinig. Daarom ging ze op zoek naar een
product dat stimuleert en voor plezier zorgt. Het resultaat is de
Tovertafel, een apparaat dat interactieve lichtspellen projecteert
op een gewone huiskamertafel.
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In woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren is een Tovertafel in gebruik. Anders dan de
naam doet vermoeden is dit is geen tafel, maar een projector die boven de tafel hangt en
verschillende spelletjes op de tafel projecteert en ouderen te stimuleerd actief bezig te zijn.
Sinds 2016 maken de cliënten in Haren gebruik van de Tovertafel.
Alida van de Riet, vrijwilligerscoördinator en activiteitenbegeleider bij de NNCZ in Haren
is hier vanaf het begin af aan bij betrokken. “Wij vinden het belangrijk dat cliënten die wat
minder actief zijn, prikkels krijgen om in beweging te blijven. Met de Tovertafel merken
wij aan onze cliënten dat dit werkt. Er wordt geen beroep gedaan op wat zij niet meer
kunnen, maar juist op wat ze wel kunnen. De Tovertafel is zo ontwikkeld dat mensen
vanzelf mee willen doen; het wegvegen van bladeren, het vergroten of verkleinen van
bloemen, en als dit nog gaat het afmaken van spreekwoorden. Een ander bijkomend
voordeel is dat het ook voor familieleden leuk is om dit samen te doen. Het kan soms
lastig zijn om contact te krijgen met iemand met dementie. Door samen aan de Tovertafel
te gaan zitten zie je dat cliënten opleven, het is een leuke bezigheid om samen te doen!”

“Er wordt geen beroep gedaan op
wat zij niet meer kunnen, maar
juist op wat ze wel kunnen.”
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“Ondanks de situatie kunnen
we toch dichtbij de familie
blijven wonen”

Hun hele leven reisden
meneer en mevrouw Fieten het
land door met hun eetkramen.
Zo stonden ze op alle grote
kermissen en evenementen,
van de kermis in Tilburg tot
Sail Amsterdam, maar thuis
was toch echt het dorp Elim.
Het echtpaar leidde een zeer
actief leven totdat mevrouw
Fieten twee jaar geleden door
een bloeding in haar rug werd
getroffen.
Ze kwam in een rolstoel terecht
en de aanpassingen in het huis
zouden zo fors zijn, dat ze op
zoek gingen naar een aanleunappartement waar ze blijvend
samen zouden kunnen wonen
met zorg in de nabijheid.
Omdat het echtpaar alle
kinderen en kleinkinderen
in de omgeving heeft wonen,
was de keuze voor een aanleun
appartement in Hollandscheveld, het dorp direct naast Elim,
snel gemaakt. In een gesprek
met Jacomijn de Jong,
Dorpsregisseur van
Hollandscheveldverbindt,
werden hun wensen besproken
en namen ze al gauw hun intrek
in het appartement naast Woonzorgcentrum Beatrix.

Inmiddels wonen ze alweer een
jaar in het appartement in
Hollandscheveld. Hoewel het erg
wennen is omdat ze zo gehecht
waren aan hun plekje in Elim,
bevalt het wel goed. Mevrouw
Fieten ontvangt in de ochtend en
in de avond zorg van een

8

vast thuiszorgteam van onze
“Thuizorg Hollandscheveld e.o.”.
Op de dinsdag en donderdag
gaat mevrouw Fieten naar de
fysiotherapie in Hoogeveen,
op de andere dagen komt met
name veel visite langs. De hechte
familie weet het echtpaar ook in

Wijkverpleegkundige Gerlinde Bruinenberg:

“Er is hier altijd bedrijvigheid,
altijd gezellig!”

Mevrouw en meneer Fieten met Gerlinde Bruinenberg,
Wijkverpleegkundige Hollandscheveld
Hollandscheveld goed te vinden.
Wijkverpleegkundige Gerlinde: “er
is hier altijd bedrijvigheid, altijd
gezellig!” Terwijl we aan de koffie
zitten gaat de bel, de medicijnen
voor mevrouw Fieten worden door
de apotheek afgegeven. “Ideaal”,
aldus mevrouw Fieten. Sinds een

weekje heeft ze een elektrische
rolstoel, naar buiten gaan met
de rolstoel is dus nog een beetje
wennen. Wel staat voor komend
weekend alweer een feestje op de
planning; het koor waar meneer
Fieten in zingt, treedt op in dorpshuis ’t Anker in het dorp, zeer
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dichtbij het aanleunappartement.
“Ik denk dat de nachtdienst dan
maar langs moet komen Gerlinde,
dat kan nog wel laat worden!”,
besluit mevrouw Fieten.

Veiliger wonen en leven
door domotica
Het vergroten van de veiligheid,
het gemak en comfort van
de cliënten is waar het bij
domotica bij de NNCZ om
draait. In de vestigingen en in
de wijken en dorpen wordt
volop gebruik gemaakt van
domotica om het wonen en
leven voor onze cliënten zo
veilig mogelijk te maken.

Wat is domotica?
In voor zorg!, een programma
van overheidsorganisatie Vilans,
beschrijft domotica als volgt:
Domotica in de zorg biedt zorg
op afstand met behulp van
technologische middelen aan
mensen die langdurige zorg
nodig hebben, thuis of binnen
een zorgorganisatie. Het gaat dan
voornamelijk om ouderen en/ of
mensen met een verstandelijke,
psychische of lichamelijke
beperking. Domotica in de zorg
kan een eenvoudige alarmknop
betreffen die de cliënt bij zich
draagt, tot intelligente systemen
die waarnemen of de cliënt afwijkt
van zijn normale leefroutines.
Eenvoudig deuren openen
Bezoekers en cliënten van het
woonzorgcentrum kunnen de
deuren eenvoudig openen met
een tag. Dit is een elektronische
sleutel die toegang geeft tot de
deuren waar zij toegang tot
moeten hebben. Een tag hoeft
enkel voor de lezer gehouden te
worden om een deur te openen, een handeling die voor veel
cliënten eenvoudiger is dan een
sleutel in een sleutelgat krijgen.

Daarnaast wordt het gebruik van
de tag uitgebreid met betalingsmogelijkheden.
Ter ondersteuning en bewaking
Het oproepen van verpleging kan
middels een verpleegoproepsysteem, bijvoorbeeld een hand- of
polsalarm of paddenstoeldrukkers
– een grote rode knop die overal
in de ruimte geplaatst kan worden
– als de fijne motoriek ontbreekt.
Wanneer een cliënt op het alarm
drukt wordt de zorg onmiddellijk
gealarmeerd. Als een cliënt niet
in staat is om een alarmknop in
te drukken, kan ook door middel
van geluid of roepen een alarm
geactiveerd worden, zodat zorg
snel dichtbij is.
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Domotica in de zorg is ter ondersteuning en bewaking, maar
vervangt de zorg niet. Senior Verzorgende in De Weide Hoogeveen
Daniëlle Lovers. “Op de afdeling
waar veel mensen met dementie
wonen, is domotica van grote
toegevoegde waarde voor de veiligheid van de cliënten. Een cliënt
die regelmatig wegloopt zonder
begeleiding heeft voor haar eigen
veiligheid dwaaldetectie gekregen.
Hierdoor is het voor haar niet meer
mogelijk om zomaar de afdeling af
te lopen. Gebeurt dit wel, doordat
ze bijvoorbeeld met iemand door
de klapdeuren van de afdeling
meeloopt, dan gaan automatisch
de klapdeuren naar de buitendeur
dicht waardoor de kans groter

is dat de bewoner richting het
restaurant van de vestiging loopt.
Mocht het de bewoner toch
lukken om richting de buitendeur
te lopen, dan krijgt de verzorging
automatisch een seintje. Hierdoor
wordt voorkomen dat cliënten met
dementie alleen naar buiten gaan.
Daar is het gevaar voor de cliënt
groot omdat ze de buitenwereld
niet meer kunnen overzien.”
Ook andere sensoren monitoren
gedrag om de zorg te onder
steunen. Zo zijn er bijvoorbeeld
bewegingssensoren. Deze
reageren op bewegingen
waardoor inzicht te krijgen is
in hoe de cliënt het best ondersteund kan worden zodat de

“Middels een alarmering die om
de hals of pols gedragen wordt,
is zorg in noodgevallen
24 uur per dag 7 dagen in de week
beschikbaar. ”
zelfredzaamheid van de cliënt
bij bepaalde handelingen wordt
vergroot. “Wel wordt altijd eerst de
afweging gemaakt of het monitoren opweegt tegen de privacy van
de cliënt. Zo kan bijvoorbeeld ook
op afstand worden geregeld dat
een sensor alleen op een bepaald
tijdstip aanstaat, om alleen op de
risicovolle momenten het gedrag
te registreren”, aldus Daniëlle.
Domotica in de wijk of het dorp
Ook voor inwoners van de werk-
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gebieden van de NNCZ is het
mogelijk om gebruik te maken
van personenalarmering. Middels
een alarmering die om de hals of
pols gedragen wordt, is zorg in
noodgevallen 24 uur per dag
7 dagen in de week beschikbaar.
Voor diverse ouderen biedt deze
dienst al uitkomst om langer veilig
thuis te kunnen blijven wonen.
Wilt u hier ook gebruik van
maken? Neem dan contact op
met ons klantadviescentrum
via 0528 200 205.

Kerstkruiswoordpuzzel

In dit nummer van
NNCZ Dichtbij deze keer een
mooie kruiswoordpuzzel.
Los de puzzel op en stuur het
juiste woord per e-mail naar:
pr@nncz.nl of schrijf een briefje
met de oplossing naar:
NNCZ / afdeling communicatie
Ondersteunende Dienst
Stephensonstraat 1
7903 AS Hoogeveen
Uit alle goed binnengekomen
antwoorden, wordt één
prijswinnaar geloot. Het juiste
antwoord kan tot 29 december
ingestuurd worden.
De prijs is een overheerlijke
NNCZ slagroomtaart!
Vul de juiste letters in bij de
corresponderende nummers,
er ontstaat dan een woord:
4.
17.
5.
11.
16.
28.
31.
40.

Horizontaal:
1 Dierenverblijf
4 Snack
9 Jongensnaam
11 Belgisch kuuroord
12 Kleur
15 Geneeskundige
17 Telwoord
18 Waterkering
19 Draagzak
20 Reeds
21 Bebouwde ruimte
22 Familielid
23 Rijmen
26 Kloosterlinge
27 Roem
28 Benevole Lector
29 Heks
30 Betekenis
31 Nakomeling van Odin
32 Eskimohut
34 Plant
36 Praatvogel
38 Rivier in Spanje
39 Bocht
40 Hijswerktuig
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Verticaal:
1 Peil
2 Sluitstop van een vat
3 Duivenhok
5 Regeringsstelsel
6 Familielid
7 Stijf, dik papier
8 Opgooi
10 Wijnsoort
13 Mager
14 Saaie situatie
16 Getemd
21 Deel van het hoofd
22 Grondsoort
23 Munt
24 Mannenstem
25 Mooiprater
26 Bijwoord
28 Gekkekoeienziekte
29 Plaats in Oekraïne
31 Zeemansroep
33 Bid (Lat.)
35 Geneesmiddel
37 Symbool voor zilver

Vrijwilliger in beeld

Janneke Plat:

“Samen zoeken wij naar iets
dat past bij je interesses,
kennis of vaardigheden.”
Een baan, een gezin, vrienden,
sporten… Hoe past vrijwilligerswerk in je leven? Vrijwilligers zijn
bij de NNCZ van grote waarde,
maar niet iedereen heeft even veel
tijd om vrijwilligerswerk te verrichten. Daarom wordt er gekeken
naar wat wél mogelijk is en wat
de kwaliteiten en krachten van de
vrijwilligers zijn.
Janneke Plat was al 10 jaar
vrijwilliger bij woonzorgcentrum
Gockingaheem in Noordbroek
toen de Dopszorgcoöperatie
Mit Mekoar werd opgericht.
Janneke is inmiddels ook actief
als vrijwilliger bij de Dorps

zorgcoöperatie betrokken en zit
twee keer in de week bij het loket
in Gockingaheem om vraag en
aanbod van bewoners uit het
dorp samen te laten komen. Dit
kunnen vragen zijn om samen
te wandelen, voor een ritje naar
het ziekenhuis of kleine klusjes
in en om het huis. “Steeds meer
dorpsbewoners melden zich aan
als vrijwilliger. Ook mensen met
een baan en gezinsleven, bijvoorbeeld om eens in de twee of
drie weken te wandelen met een
dorpsgenoot. Vaak lukt het niet
om structureel iedere week iets
te doen, maar één of twee keer in
de maand met iemand wandelen
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is voor dorpsbewoners met een
vraag hiernaar ook vaak al heel
fijn!”
Ook in het woonzorgcentrum is
een diverse club van vrijwilligers
betrokken. Hoewel vrijwilliger
Hawaida vier kinderen thuis heeft
en dus niet makkelijk overdag weg
kan, helpt ze één keer in de twee
weken in de avond in het
restaurant. Voor de uit Syrië
afkomstige moeder is het een
mooie manier om de Nederlandse
taal te leren, voor de cliënten is
het leuk om waardevol te zijn door
haar te helpen met het leren van
de taal.
Janneke: “We hopen nog meer
mensen te kunnen verwelkomen
als vrijwilliger. Samen zoeken wij
naar iets dat past bij je interesses,
kennis of vaardigheden. Neem
gerust contact op!”

Nieuwe vorm dagbesteding
Grijpskerk

‘Het mooiste toekomstbeeld dat ik me voor kan
stellen voor De Nieuwe Wierde is dat straks jong
en oud laagdrempelig binnen komen lopen. Mensen met een behoefte weten nu nog niet altijd de
weg naar De Nieuwe Wierde te vinden, maar dat
gaat veranderen!’, aldus Anita Schuiten-Stadens,
leidinggevende in Grijpskerk.
‘Er is al een mooi begin met het
openen van het dorpsloket waar
allerlei vragen gesteld kunnen
worden (zie ook het artikel in
het vorige nummer van NNCZ
Dichtbij), we proberen zo meer
verbinding te krijgen met inwoners
van Grijpskerk en omliggende
kleine dorpen. Daar komt bij dat
het multifunctioneel centrum
straks ook gevestigd gaat worden
in de Nieuwe Wierde. Dat gaat
zeker zorgen voor meer verkeer
in en rond De Nieuwe Wierde. Ik
denk dat er veel eenzame mensen
zijn in de omgeving van Grijpskerk. Het zou heel mooi zijn als we
deze mensen weten te bereiken
en ze bij ons binnen komen. Dat
kan zijn voor een kop koffie, een
maaltijd of voor deelname aan
activiteiten. Ik zie ook voor me dat
een bewoner in contact komt met
een kind dat mee komt naar activiteiten en ze zo in gesprek raken.

Jong en oud is vaak een goede
match. Het moet voor inwoners uit
de buurt normaal worden om even
De Nieuwe Wierde binnen te stappen. We zijn er daarnaast ook voor
ondersteuning van mantelzorgers.
Je partner of familielid ergens
naartoe kunnen brengen zodat je
even ruimte hebt voor jezelf, terwijl
je weet dat er voor de persoon
om wie je geeft goed gezorgd
wordt. Dat vinden wij waardevolle
ondersteuning! Het gaat bij deze
voorbeelden om ‘niet geregelde
vormen van zorg’. Voor structurele ondersteuning heeft men
professionele zorg nodig, maar er
is veel meer vraag dan alleen die
van structurele ondersteuning.
Denk aan dorpsbewoners die behoefte hebben aan ontmoeting en
ontplooiing en die een duidelijke
behoefte hebben aan structuur
in een dag. Dit zijn bijvoorbeeld
licht dementerende mensen, of
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licht verstandelijk gehandicapte
mensen die nog wel thuis wonen.
Onder toezicht van een geschoolde medewerker kunnen ze
straks de dag door gaan brengen
in De Nieuwe Wierde. Deze groep
kan zo langer thuis blijven wonen
zonder een beroep te doen op een
zwaardere begeleidingsvorm. Zo
zijn er nog meer voorbeelden die
we in de toekomst uit gaan werken. Onze speerpunten zijn onder
andere ontmoeting, dagopvang en
begeleid vrijwilligerswerk. Onder
de laatste groep vallen mensen
met een lichte beperking die via
vrijwilligerswerk toch in verbinding staan met de maatschappij
en die zo willen bijdragen aan de
samenleving.
De dorpscoöperatie, de gemeente/WMO, de welzijnsorganisatie
Zuidhorn en de NNCZ werken
samen aan dit initiatief. Elke partij
is van af het begin af aan betrokken bij dit project. Dat maakt dat
het nu al een breed draagvlak
heeft. De financiering is natuurlijk
een belangrijk punt om deze ‘niet
geregelde vorm van zorg’ aan te
kunnen bieden. Zodra dat plaatje
rond is, kunnen we van start en
gaan we actief de verbinding leggen met inwoners van Grijpskerk
en omstreken!’

Nieuwe manier van wijkverpleging in Hollandscheveld

‘Zorg in de wijk’
Om zorg te kunnen verlenen in de wijk hebben zorgaanbieders
zoals de NNCZ een overeenkomst nodig met een ziektekosten
verzekeraar. Eén van de verzekeraars, Zilveren Kruis, heeft er
voor de komende jaren voor gekozen om op een nieuwe wijze te
gaan werken met contractering en financiering in de gemeente
Hoogeveen en De Wolden.
Eén van de werkgebieden van
de NNCZ valt hier ook onder,
namelijk Hollandscheveld.
Aanbieders, zoals de NNCZ,
hebben hun plannen ingediend
met duidelijke doelen. Deze
plannen zijn vervolgens
beoordeeld op inhoud door
de verzekeraar, de gemeente,
huisartsen, het ziekenhuis én
de Dorpscoöperatie
Hollandscheveld. Het is een
prachtige ontwikkeling dat
inwoners van het dorp, vertegen
woordigd door het bestuur van
hun eigen coöperatie, mee
kunnen beslissen over hoe en
door wie zorg geleverd wordt bij
mensen thuis de komende jaren.
Inmiddels heeft Zilveren Kruis
wijkverpleging gegund aan vier
aanbieders in Hollandscheveld,
waaronder de NNCZ.

De komende jaren zal de NNCZ
samen met vele samenwerkings
partners, maar vooral samen
met de inwoners van
Hollandscheveld, vorm geven
aan het duurzaam inrichten
van zorg thuis. De gezamenlijke doelstelling is daarbij dat
inwoners van Hollandscheveld
lang, waardig en zelfstandig thuis
kunnen (blijven) wonen en daar
waar dat niet meer kan er een
passende woonzorgvoorziening
is in het dorp. De komende tijd
wordt ook uitgewerkt hoe we de
zogenaamde schotten tussen
financieringsvormen kunnen
slechten. De NNCZ noemt dit
domein overstijgend samenwerken. Daarmee wordt bijvoorbeeld
bedoeld dat waar mensen met
hulpvragen nu soms bij meerdere
loketten hun vraag moeten stellen dat daar nieuwe oplossingen
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voor gevonden worden die het
eenvoudiger maken voor zowel
burgers als professionals. Of
dat met de schotten binnen
financiering (vanuit gemeente en
verzekeraar) geschoven wordt
om nog beter bij de hulpvraag
aan te kunnen sluiten of de
informele zorg hierdoor meer in
positie te houden. Het ministerie
van VWS en de gemeente
Hoogeveen zijn enthousiast over
het inrichten van een werkwijze
die de verschillende domeinen
van WMO, ziektekosten
verzekering en wet langdurige
zorg overstijgt, daar waar dat
bijdraagt aan het verhogen van
aansluiting bij de vraag van
burgers en leidt tot een meer
duurzame inrichting van zorg.
De NNCZ heeft hier al langere tijd
een trekkersrol in en zal blijven
sturen op het verbinden met de
inwoners van Hollandscheveld
zodat zij (steeds meer) in positie
komen in het bepalen van wat er
gedaan wordt en hoe er gewerkt
wordt door professionals.

Colofon

De NNCZ biedt u

De Noord Nederlandse Coöperatie
van Zorgorganisaties is een
zorgorganisatie die ondersteuning
biedt op het gebied van wonen,
welzijn en (thuis)zorg.

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’.

NNCZ Dichtbij is een uitgave van
de NNCZ en verschijnt drie keer
per jaar in een oplage van 1500.
Redactie NNCZ Dichtbij:
pr@nncz.nl Communicatie NNCZ
Vormgeving: Atie te Velde

De NNCZ heeft een aantal
werkgebieden; Hoogeveen, Haren,
Hollandscheveld, Grijpskerk en
Noordbroek e.o..

- Thuiszorg
- Dagbesteding
- Wonen in een aanleunwoning
-	Verblijf in één van onze
woonzorgcentra (verpleeghuiszorg en verzorgingshuiszorg)

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

