NNCZ Dichtbij

editie 08 jaargang 04 voorjaar 2019

“Aanpassen en
vernieuwen”

Veranderingen in de zorg

Samenwerken in
Hollandscheveld

Een professional
aan het woord

Vrijwilliger
in beeld

Voorwoord

Continu veranderen; leuk, maar ook noodzakelijk

Inhoudsopgave

In deze editie van NNCZ Dichtbij kunt u meerdere
artikelen lezen van voorbeelden over veranderingen
binnen de NNCZ. Onze organisatie is namelijk continu
op zoek naar verbetermogelijkheden.
We denken continu na over hoe we nu en ook in de
toekomst zo goed mogelijk zorg kunnen blijven
verlenen aan mensen die ons daarvoor een vraag
stellen. In een snel tempo zien we dat de vragen die
aan ons als professionals gesteld worden veranderen.
Voorbeelden van de veranderingen voor nu en in de
toekomst zijn: de zorgvraag is complexer, het aantal
mensen met een zorgvraag is in hoeveelheid vele
malen groter, het aantal professionals daalt/groeit
onvoldoende mee (zeker in de ouderenzorg) en het
aantal hoog opgeleide professionals in de ouderenzorg
is te laag. Deze factoren maken dat we met z’n allen
na moeten denken over nieuwe oplossingen.

Bestaande en eerder gekozen oplossingen zijn
ontoereikend om iedere burger, waar dan ook
woonachtig, de zekerheid te geven op inzet van zorg
indien er sprake is van een zorgvraag. Gelukkig is het
wél kunnen rekenen op zorg voor vele mensen en
organisaties het uitgangspunt, dit maakt dat organisaties
als de onze samen met andere mensen en partijen druk
doende zijn om tot nieuwe oplossingen te komen.
Die oplossingen zijn er vandaag nog niet in de praktijk.
Wij gaan ervan uit dat de
eerste oplossingsrichtingen
binnenkort wel merkbaar
zullen zijn in de praktijk. Ik
ben benieuwd hoe u denkt
over oplossingen die de zorg
wat meer toekomstbestendig
maken. Ik hoor graag van u!

Roeli Mossel, directeur-bestuurder
Roeli.Mossel@nncz.nl

2

3

Column cliëntenraad

4

Grijpskerk; een dementievriendelijk
dorp

6

Domein overstijgend samenwerken

7

Mevrouw Alberts

8

Koffiegesprek in
Woonzorgcentrum De Vecht

10

Vernieuwing in de zorg:
wooncollectief Schots en Scheef

12

“Zeg maar Chris…”

14

Kruiswoordpuzzel

15

Vrijwilliger in beeld

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

Column
Cliëntenraad

Manifestenmoe
In februari werden we aangemoedigd om een manifest te ondersteunen:
Geef ouderen hun stem terug. Aanleiding was een documentaire van
Zembla waarin te zien was hoe een zorgorganisatie in Utrecht omging met
een woon- en zorggebouw dat was verkocht en onder de slopershamer
zou komen.
Ja, na het zien van de documentaire werd je daar bedroefd en boos van.
De betreffende organisatie indringend en met alle mogelijke middelen
daarop aanspreken is het juiste antwoord. Zo niet het antwoord om op
landelijke schaal uit te dragen dat het overal anders moet. Het riekt naar
populisme door alle zorgorganisaties over een kam te scheren en de
bestuurders en managers aan te wijzen tot de schuldigen.
De langdurige zorg zit vol vraagstukken en behoeft enorm veel inzet van
medewerkers, naast beleids- en stuurkracht. Cliëntmedezeggenschap is
bedoeld om per organisatie invloed uit te oefenen op wat daar gebeurt
en op wat daar het meest passende handelingsrepertoire is. In dialoog
waar het kan en met krachtiger middelen als dat moet.
Verandering en vernieuwing van welzijn, kwaliteit van leven, hulp en zorg
vragen terecht veel aandacht. Een wellicht betere manier om discussies
aan te wakkeren en publiciteit op te eisen is het openen van een
stimulerende ideeënbank in de vorm van een website. Over het
samenwonen van meerdere generaties in een gebouw, buurt, dorp
bijvoorbeeld; een mooi punt uit het manifest. Over hoe sociale
gemeenschappen zich versterken. En over hoe meer jongeren het
werken in de zorg aantrekkelijk kunnen vinden. Een rijkdom van ideeën
helpt om te leren en beter te worden. En het voordeel is dat alle energie
positief en optimistisch geladen is. Daar kom je het verst mee.
De Cliëntenraad van de NNCZ
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Grijpskerk; een
dementievriendelijk dorp
Wat betekent dat precies; dementievriendelijk? En hoe kun je dat zijn
als dorp? In Grijpskerk weten ze daar antwoord op en streven ze er naar
uiteindelijk de titel ‘Meest dementievriendelijk dorp van Nederland’ toe
te kunnen voegen aan de plaatsnaam met als achterliggend doel dat ook
mensen met een vorm van dementie een waardevol
bestaan kunnen houden in hun eigen vertrouwde woongemeenschap.
In gesprek met Lida de Boer van de gebiedsraad van de NNCZ en
wijkverpleegkundige Jessica van der Eide-Puister wordt duidelijk dat
een dorp met zijn middenstand, ondernemers en inwoners samen veel
kan doen om de titel uiteindelijk te verdienen.
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verbeteren. Dat werkt averechts.
“Dementievriendelijk
ben je
Hoe zou jij het vinden om continu
wanneer
je weet
hoe je mengecorrigeerd
te worden?
Dat werkt
onzekerheid
sen met
dementie
kunt en
helpen
machteloosheid in de hand.
en Het
vooral
je weet
werktwanneer
beter om mee
te gaan
hetze
verhaal
en omkunt
geduld
te
hoein je
‘verder’
helhebben. Tien keer hetzelfde
pen.”
aanhoren is soms vermoeiend

Familieleden geven elkaar tips en
voorbeelden van hoe zij bepaalde
situaties hebben opgelost.
Dementievriendelijk, wat verstaan
we daar onder? Jessica geeft een
antwoord; ‘Dementievriendelijk
ben je wanneer je weet hoe je
mensen met dementie kunt helpen
en vooral wanneer je weet hoe
je ze “verder’’ kunt helpen.
Als iemand een aantal keren per
dag in dezelfde winkel dezelfde
boodschappen doet en dat
herhaalt zich dagelijks, dan is
het mooi dat een ondernemer
dit signaleert en hier zo goed
mogelijk mee om weet te gaan.
Een ander praktisch voorbeeld
van de praktijk is dat sommige
mensen de weg kwijt raken als
ze aan het wandelen zijn. Het is
al een paar keer gebeurd dat
ze dan netjes terug worden
gewandeld door inwoners uit het
dorp. Dat waarderen we enorm.
En dat is ook het leuke van dit
dorp, mensen kennen elkaar en
hebben wat voor elkaar over!’.
Dementie is een actueel thema.
Landelijk is het regelmatig
onderwerp van gesprek.
Bijvoorbeeld in de media.
Lida vult aan; ‘Hoe wij als

samenleving omgaan met
dementie is een belangrijk
vraagstuk. Mensen met dementie
zijn de eerste jaren uitstekend in
staat om zelf de regie te houden.
Het is voor hen belangrijk dat zij
zo lang mogelijk kunnen blijven
meedoen in de maatschappij.
In Grijpskerk houden we het
thema actueel door bijeenkomsten
over dementie te organiseren.
Dat doen we samen met de
Dorpscoöperatie Grijpskerk
Verbonden. Afgelopen jaar
zijn we gestart met een themabijeenkomst voor bewoners,
naasten en familie. Door middel
van een ‘professioneel’ rollenspel
(gedragsgenerator) werd duidelijk
gemaakt hoe iemand met
dementie denkt en handelt.
En wat het verschil kan zijn
tussen hoe iemand op straat op
je over komt en hoe iemand
met dementie in zijn eigen
beschermde omgeving kan zijn
en handelen. Daar zit soms een
wereld van verschil in.’ Jessica;
‘mensen zijn snel geneigd om
fouten te corrigeren en aanvullingen te doen of uitspraken te
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en lastig, maar geduld uitoefenen
en meegaan in het verhaal is
de beste manier. Tijdens de
bijeenkomsten gaan mensen
met elkaar in gesprek.
Familieleden geven elkaar tips
en voorbeelden van hoe zij
bepaalde situaties hebben
opgelost. Hoe ga je bijvoorbeeld
om met achterdocht, of met altijd
alles kwijt zijn? Dat zijn immers
veel voorkomende situaties bij
mensen met een vorm van
dementie.
De volgende themabijeenkomst
‘Dementie’ organiseren we samen
met de middenstand uit het dorp.
We vertellen daar een soortgelijk
verhaal maar zoomen dan in op
hoe winkeliers om kunnen gaan
met klanten met dementie. Hoe
kunnen ze dementie herkennen
wat zijn handige handvaten om
te reageren.
Samen met de scholen en de
dorpscoöperatie hebben we
daarnaast nog een ander mooi
project in de planning staan om
dementie onder de aandacht te
brengen. We gaan in het voorjaar
beginnen met een kunstroute door
het dorp met dementie als thema.
We betrekken bewust kinderen bij
het onderwerp. Hoe vaak komt het
niet voor dat er een opa of oma is
die dementerend is. Voor kinderen
kan het soms angstig zijn of zelfs
griezelig om het familielid te zien
veranderen. Het onderwerp
bespreekbaar maken is al de
eerste stap om kennis te maken
met het onderwerp. Zo zie je; we
proberen op allerlei manieren het
onderwerp dementie onder de
aandacht te brengen en te streven
naar ‘’Grijpskerk; meest dementievriendelijke dorp van Nederland!’’.’

Samenwerkende
partijen voor
domeinoverstijgend
werken
Dinsdag 18 december 2018 ondertekenden vele partijen een
samenwerkingsovereenkomst voor het driejarige project
“Domein overstijgend Samenwerken” in Hollandscheveld (zie foto).
Voorafgaand was er een voorbereiding van ruim drie jaar. In die drie
jaar zijn vooral de dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt en
de NNCZ trekkers geweest om dit project mogelijk te maken.
In de zomer van 2015 dienden zij samen een projectvoorstel in bij
het ministerie van VWS om te komen tot een grote mate van
regelruimte. Regelruimte die we nodig hebben in de zoektocht
naar nieuwe verhoudingen daar waar er een grote mate van
(georganiseerde) burgerkracht aanwezig is. In de afgelopen drie jaar
zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met dorpsbewoners uit
Hollandscheveld e.o. Steeds werd er gezamenlijk gesproken over
wat men graag zou willen op het gebied van zorg en wat men als
dorp zelf zou kunnen en willen doen. Dit waren zeer inspirerende
bijeenkomsten!
Wat betekent dat nu; domein overstijgend samenwerken? We hebben
de komende drie jaar regelruimte om dwars door verschillende
financieringsvormen heen (WMO, ziektekostenverzekering en Wet
langdurige zorg) diensten in te zetten bij mensen met een vraag.
We hebben daarbij geen hinder meer van de zogenaamde “schotten”
tussen verschillende vormen van zorgfinanciering. Dit geeft de
mogelijkheid om beter aan te sluiten bij de wens van mensen en steeds
gezamenlijk op zoek te zijn naar de verbinding tussen informele en formele
zorg. Daarnaast gaan we als partijen veel meer samenwerken. Dit sluit aan
bij de uitingen van minister de Jonge (VWS) begin maart 2019, waarbij hij
spreekt over de minder gewenste effecten van marktwerking in de zorg en
de noodzakelijke samenwerking om op alle plekken in Nederland mensen
te kunnen voorzien van zorg.
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We gaan in Hollandscheveld met
de vier gecontracteerde zorgaanbieders (Beter Thuis Wonen,
Buurtzorg, Icare en de NNCZ)
en de dorpscoöperatie een zgn.
gezamenlijke “voorkant” inrichten.
Een situatie waarbij
iedere bewoner uit
Hollandscheveld met een (zorg)
vraag op één plek terecht kan
en waar alle vragen beantwoord
worden. Tevens zullen de
zorgaanbieders onderzoeken hoe
in bv. avond, nacht en weekend
diensten gezamenlijk ingevuld
kunnen worden, waarbij
professionals, ongeacht waar
ze werken, zorgvragen op een
kwalitatief goede en efficiënte
wijze beantwoorden.
Naast de dorpscoöperatie en
de vier zorgaanbieders doen
ook de gemeente Hoogeveen en
zorgverzekeraar Zilveren Kruis
mee in dit project. We zullen
de resultaten van het project
volgen, waarbij de verwachting
is dat we bijdragen aan een
duurzame oplossing voor
kwalitatief goede beschikbare
zorg nu en in de toekomst,
waarbij waardevol (samen)leven
het uitgangspunt is!

“Ik ga niet elke dag
naar de supermarkt.
Als ik zin heb. Even
eruit.”

Mevrouw Alberts;

“Elke dag even
naar buiten!”

Mevrouw Alberts is 89, woont in Woonzorgcentrum De Nieuwe
Wierde in Grijpskerk en heeft een vorm van dementie. Samen met
verzorgende Hetty Wolbers gaan we met haar in gesprek over hoe
haar dagen eruitzien en wat ze zelf nog onderneemt.
‘Ik ben ’s ochtends al heel vroeg wakker. Ik ga er mooi op tijd uit. Als jij
komt Hetty, dan ben ik al klaar!’. ‘Dat klopt’, zegt Hetty. ‘Vaak smeert u
dan al uw boterham met een kopje thee erbij, een lekker ontbijtje’. ‘Dat zal
wel, dat weet ik niet hoor’, vult mevrouw Alberts aan. Hetty; ‘u bent ook
geabonneerd op de krant.’ Mevrouw Alberts; ‘Ik lees graag de krant, het
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Dagblad van het Noorden, Hoe
oud denk je dat ik ben? 89! ik ben
al een echt old wief hoor. Jullie
vragen mij van alles maar ik weet
niet precies waar het over gaat
hoor. Als ik de krant uit heb mag jij
hem wel hebben. Wil je dat?’. ‘Ja
hoor’, zegt Hetty, ‘dat wil ik wel
graag. We lezen in de huiskamer
ook wel vaak een stuk samen.
En tussen de middag eten we
daar.’ Mevrouw Alberts; ‘dat is wel
gezellig, dan heb je even contact
met anderen. Maar waar is dit
gesprek nu voor? Of ik nog wel
eens boodschappen doe? Oh dat
moet u niet vragen hoor. Dat weet
ik niet. Ik heb niet veel nodig hoor.
Ik ga niet elke dag naar de supermarkt. Als ik zin heb. Even eruit.
Dan ga ik naar de Jumbo. Ik hoef
niet zo veel te hebben, wat fruit of
wat koekjes. Ik ga altijd alleen. Er
hoeft niemand met mij mee. Vaak
ga ik daar even lekker zitten. Als
ik thuis ben plof ik op mijn bed.
Schrijf je dat nu allemaal op? Waar
is dat voor nodig?’ Hetty; ‘U doet
nog zo veel mogelijk zelf toch
mevrouw Alberts?’, ‘Ja natuurlijk, ik ben al wel 89 maar kan
nog veel zelf hoor.’ Hetty, ‘als het
mooi weer is willen we ook nog
wel eens op de duo fiets erop uit
gaan’. ‘Ja, dat kan ik niet alleen’,
zegt mevrouw Alberts, ‘blijft u nu
alles opschrijven? Straks zet ik er
een streep door hoor. Wil je nog
meer van me weten? Oh kijk, daar
buiten, daar loopt die man weer
met zijn vrouw in een rolstoel. Dat
doet hij nu elke dag! Dat is heel
erg lief. Geweldig. Dat is toch
mooi dat je nog samen bent op
die leeftijd. Ik heb ook nog wel
familie, af en toe komt er een neef
uit Emmen bij mij op bezoek, hij is
politieagent. Hij komt niet zo vaak
hoor, hij is erg druk. En ik heb
nog wat nichtjes maar die wonen
allemaal verder weg. Die komen
niet zo maar langs. Waarom zitten
we hier eigenlijk? Waarom schrijft
u dat allemaal op? Nu heb ik geen
zin meer hoor.’ En na een kort
afscheid gaat mevrouw Alberts
terug naar haar appartement.

Koffiegesprek in Woonzorgcentrum De Vecht

PRAATJE BIJ
DE KOFFIE

“Tijdens het koffiegesprek
gebeuren vaak hele

bijzondere dingen.”
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Samen met een vrijwilliger organiseert Bas van der Sijde in één van
de huiskamers van Woonzorgcentrum De Vecht een koffiegesprek
voor mensen die een vorm van dementie hebben. Het gaat om een
praatje bij de koffie en als geestelijk verzorger probeert Bas daar
verdieping in aan te brengen.
Bas; ‘Iedereen krijgt een kopje
koffie en dan heet ik iedereen
welkom. Nu is het winter. Op de
televisie heb ik een plaatje van een
openhaard gezet. Net alsof we
gezellig bij de openhaard zitten.
Als je het gezellig maakt en rustig
bent, blijven mensen zitten en
aandachtig luisteren. Op een klein
tafeltje in het midden staat een
doosje waar ik ieder koffiegesprek
weer iets ander in doe. Mensen
zijn de opzet vergeten. Ze weten
niet meer wat er de vorige keer
in zat, daar vraag ik ook nooit na,
maar mensen lijken wel vertrouwd
met ons koffiegesprek en zijn
nieuwsgierig naar wat we
meegenomen hebben. “Vandaag
wil ik jullie gelukkig maken.
Wat zou er in deze doos
kunnen zitten?’’ Vaak geef ik hints
en aanwijzingen. Dit keer heb ik
briefjes van 100 euro gekopieerd
en iedereen krijgt een nep briefje

van 100. Mensen moeten lachen.
Aan sommige mensen moet ik een
paar keer vertellen dat dit briefje
nep is. Eén mevrouw vindt het
geweldig. Een keer of vijf zegt ze:
‘Als ik hier nou eens mee naar de
winkel ga, om te wisselen,
zouden ze daar dan intrappen?’.
Het wordt een heel leuk gesprek.
Eerst vraag ik: ‘Als het echt 100
euro was, wat zou u er dan mee
kopen?’ Dan vraag ik: ‘Als het
echt was en u mocht het
weggeven, aan wie zou u het dan
geven?’ Mensen zeggen hele
mooie dingen. Een andere
mevrouw zegt: ‘Nou, daar moet
ik eerst eens over nadenken.’
Bij het tweede kopje koffie
bedenken we spreekwoorden die
over geld gaan. Eén man is altijd
heel stil, maar als je hem een
beetje helpt met steekwoorden
weet hij heel veel spreekwoorden.
De vrijwilliger heeft een oud
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spaarvarken meegenomen.
Ze schut het geld eruit en laat ons
wat oude munten zien. Een oude
cent en een halve cent. En een
halve gulden. Ik wist niet eens dat
die vroeger bestonden. Iedereen
mag de munten even zien en
vasthouden. Plotseling staat een
dame op. Ik weet niet wat ze
wil, maar ze loopt naar de vrouw
tegenover haar en zegt: ‘Ik geef
mijn geld aan u, omdat ik u aardig
vind.’ De vrouw is helemaal
verbaasd. Ze staat op en geeft
haar een dikke zoen.
De vrijwilliger en ik zijn een beetje
ontroert van zoveel spontane
hartelijkheid, van mensen van wie
je dat niet meer zo snel verwacht.
Tijdens het koffiegesprek
gebeuren vaak hele bijzondere
dingen. Een gesprek over foto’s
van vroeger, mijn oude teddybeer, een trommeltje met oude
sleutels en ook altijd een muziekje.
Vandaag sluiten we af met een
liedje: Als ik toch eens rijk was,
daddel-diedel-daddel-diedelddaddel-dom… Ik heb nu al zin in het
volgende koffiegesprek!’

Vernieuwing in de zorg:
wooncollectief Schots en Scheef

Coördinator Annemiek Hazenberg en
voorzitter Jan van Slochteren

Midden in een nieuwe wijk in
de binnenstad van Groningen
bestaat sinds 2013 een uniek
en eigenzinnig woonproject.
Sinds eind oktober 2018 levert
de NNCZ hier de zorg.
De voorwaarden om bij Schots
en Scheef te kunnen wonen?
Je hebt minstens 10 uur zorg
per week nodig, je kunt
zelfstandig wonen, bent
rolstoelafhankelijk en kunt je
eigen regie voeren.

Jan van Slochteren is een van de initiatiefnemers en
voorzitter van het bewonerscollectief. ‘Hoewel er
diverse woonvormen bestaan die 24/7 oproepbare
zorg bieden aan mensen die daar afhankelijk van zijn,
was er geen één die zich in de binnenstad van
Groningen bevond. Ik woonde voorheen dan ook in
een buitenwijk van Groningen en deed er drie kwartier
over om met mijn rolstoel naar de binnenstad te komen. De taxi pakken of met de rolstoel, dat waren mijn
opties. Toen ik weer een keer onderweg was vanaf
mijn huis naar de binnenstad kwam ik op het fietspad
een vriendin tegen. Zij vroeg waarom ik toch niet wat
meer in de binnenstad ging wonen. Ik legde uit dat
dat niet zo makkelijk ging gezien mijn zorgvraag en
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De steen symboliseert de vorm van het gebouw.

“De bewoners
bepalen zelf
wanneer en hoe
de hulp wordt
verleend.”

het ontbreken van een voorziening in de binnenstad.
‘Maar dan beginnen we toch zelf een woonproject’,
was haar reactie. En dus gingen we er mee aan de
slag. Dit speelde echter in 1989, pas in 2013 werd
het gebouw opgeleverd.’

vrijheid, wat juist erg belangrijk is voor deze mensen.’
Waar de naam Schots en Scheef vandaan komt?
‘Het is een eigenzinnig project,’ antwoordt Jan.
‘Wij zijn zelf daarnaast een beetje scheef, lichamelijk
maar ook in ons hoofd. Je hebt namelijk lef nodig om
dit te willen. Wat we van tevoren niet wisten, maar wat
wel mooi aansluit op de naam, is dat het een schots
en scheef gebouw is. Geen muur staat hier recht.
Daarnaast was het terrein waarop de appartementen
gebouwd zijn vervuild. In eerste instantie was het dan
ook de bedoeling om de gebouwen op ‘schotsen’ te
gaan bouwen. Al met al kwam de naam op meerdere
vlakken goed uit.’

‘De gedachte achter Schots en Scheef is om met de
zorgbudgetten van de zeventien bewoners, zelf de
zorg in te huren. Nadat we in 2013 gestart waren
met een zorgaanbieder, groeiden we qua gedachten
over de invulling van de zorg uit elkaar. Daarom zijn
we in 2018 op zoek gegaan naar een andere
zorgaanbieder die meer aansloot op onze wensen.
Vanuit ons netwerk hoorden we dat wij eens moesten
praten met de NNCZ omdat zij al ervaringen hebben
met kleinschalige woonprojecten. Qua gedachten
over de zorg lagen we op één lijn en daarom is de
NNCZ in eind oktober 2018 gestart met het leveren
van de zorg aan de bewoners.’
‘Bij Schots en Scheef werken momenteel
medewerkers van alle niveaus’, vertelt Annemiek
Hazenberg, coördinator bij Schots en Scheef.
‘De cliënt staat hier echt centraal en houdt je vaak
ook een spiegel voor als dit niet gebeurt. De bewoners
bepalen zelf wanneer en hoe de hulp wordt verleend.
We willen voldoen aan de wensen van de bewoners,
zonder dat het “u vraagt wij draaien” wordt. Individuele wensen hebben namelijk ook gevolgen voor het
collectief. Allemaal zaken om rekening mee te houden
en we zijn dan ook volop in ontwikkeling. Daarnaast
is bewustwording een belangrijk onderdeel.
De consequenties die het niet goed uitvoeren van een
kleine handeling kunnen hebben op de vrijheid van
de bewoners, kunnen namelijk groot zijn. Wanneer
bijvoorbeeld de rolstoel van een bewoner niet goed
in de lader is gedaan, betekent dit dat de bewoner
de hele dag thuis moet blijven. Terwijl diegene ook
gewoon naar het werk moet of andere afspraken kan
hebben. Je ontneemt op zo’n moment iemands

Toen eenmaal bekend werd dat het wooncollectief
er ging komen ontstond er al gauw een wachtlijst.
Niet alleen mensen uit de stad Groningen en
omgeving, maar ook mensen uit Leeuwarden en
Emmen hadden interesse in de woonvorm. Juist
de mensen die niet goed konden aarden in de vaak
betuttelende woonvormen waar ze woonden waren
geïnteresseerd in Schots en Scheef. Anderen
kwamen rechtstreeks vanuit het ouderlijk huis, of
uit woonvormen waar ze door de leeftijd niet meer
terecht konden.
De bedoeling is dat mensen met een (zwaar)
lichamelijke handicap, hier zolang mogelijk kunnen
blijven wonen zolang men nog aan de criteria voldoet.
Je moet onder andere nog de regie over je eigen leven
kunnen voeren. De leeftijden van de huidige bewoners
lopen uiteen van eind 20 tot 78 jaar.
Voor de NNCZ past het verlenen van zorg aan de
bewoners van Schots en Scheef goed binnen de
missie en visie. De NNCZ wil bijdragen aan waardevol
leven van de bewoners; Alleen, samen met een
partner, mét of zónder kinderen. Zelfstandig leven
net als ieder ander in je eigen woning!’
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CONTINU LEREN:
42 jaar. Echtgenoot en vader van drie
kinderen. Werkte eerst bij Defensie,
ook in een zorgende functie.
Daarna een huisvader voor zijn
kinderen, oppasouder en betrokken
bij allerlei activiteiten op school.
Inmiddels al weer een half jaar bij de
NNCZ als helpende. Heeft het reuze
naar zijn zin en wil verder.

Relatie
Wat is mooier dan alledag met mensen om te
gaan. Zo verschillend als ze zijn. Met eigen
geschiedenissen en verhalen. Niet alle verhalen
zijn vrolijk, ook rondom verdriet en teleurstelling
hebben mensen soms veel te vertellen. Dan bied
ik een luisterend oor en voeg er soms een eigen
ervaring aan toe. Op die manier doe ik mijn werk
in een goed contact met de cliënt. Op een andere
manier kan ik het niet. Zorg is persoonlijk en ik
kan daarom niet zonder de relatie. Maar het is
maatwerk: iedereen is anders.
Altijd op zoek
Ik ben op zoek naar hoe ik de cliënt het best
tegemoet kan treden. De een is joviaal en vertelt
honderduit. De ander ingetogen en kort van stof.
Het is allemaal goed. Een zorgvuldige uitvoering
van de zorg in alle rust en stilte kan evenzeer
waardevol zijn. Als je cliënten vaker treft krijg je
wel in de gaten welke verlangens zij hebben.
Ik vind waarnemen en observeren een belangrijke
professionele taak: kijken, luisteren, voelen,
proeven. Maar ook het lezen van het
cliëntendossier. Alle informatie helpt om de
juiste handelingen te verrichten met een
bijpassende benadering.
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“Zeg maar Chris…”
Professioneel
Ik beleef geregeld de gevoelige en emotionele kanten
van wat mensen hebben meegemaakt. Die beleving
plaats ik in mijn professionele basis. Ik realiseer me
wat mijn handelingen teweeg kunnen brengen. Ik zit
er wel eens naast, maar daar leer ik van. Ook van mijn
collega’s. In de zorg moet je een teamspeler zijn. Samenwerken met collega’s, hulp en advies vragen als je
twijfelt, goed gemutst zijn en bijdragen aan een opgewekte sfeer. Dat is voor cliënten het aantrekkelijkst.

Een man in de zorg.
Jammer en raar ook
dat er zo weinig
van zijn, want het is
zulk leuk werk. Leuk?
Waardoor?
Het gaat om een combinatie van menselijke belangstelling en professionele kennis en vaardigheden. Dan
kom je er vanzelf wel achter wat mensen graag willen
en wat ze beweegt.
Zelfstandig
De impact van ouderdomsziekten kan groot zijn. Ik
realiseer me dat. Maar tussen alle afhankelijkheden
wil ik ontdekken waar we kunnen aansluiten bij de
wensen van cliënten. We sluiten aan bij hun zelfstandigheid en behoeften. Met deze houding toon
je respect en belangstelling voor alles wat mensen
hebben meegemaakt. Respect vooral voor wie ze nu
zijn. Ik ervaar een enorme rijkdom aan belevenissen.
Vaak verrassend, soms hilarisch of spannend. In alle
gevallen leerzaam!

Geen dag hetzelfde
Wij zijn doeners en we treden handelend op. Onvermoede zaken komen op ons pad. Vandaag nog trof
ik een kapotte vaatwasser. Dan moet je onmiddellijk
wat doen. Een flexibele geest heb je wel nodig. Alert
zijn. Zien wat er om je heen gebeurt en reageren op
signalen die de mensen afgeven.
Werken en leren
Werken en leren vallen samen. Elke dag opnieuw denk
ik: weer een hoop geleerd! Mijn ambitie is om veel
ervaringen op te doen in het werk en ook door opleidingen te volgen. Ik wil graag groeien in mijn functie,
waardoor ik een coachende rol kan vervullen voor
nieuwe collega’s en leerlingen.
De NNCZ geeft je trouwens alle kans om te leren. Ik
volg de opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (VIG) en ik hoop daarna verder te komen.
Daarnaast zijn er veel interne leeractiviteiten die een
goede ondersteuning vormen van de beroepspraktijk.
Bij de NNCZ staat de deur open voor mensen die er
zin in hebben om klaar te staan voor anderen en die
het waardevol vinden om in zichzelf te investeren.
Want je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden!
Levensloop
We moeten niet zo raar doen over de levensloop die
we allemaal doormaken. Kleine kinderen hebben hulp
nodig bij van alles, ouderen ook. So what. Ik nodig
iedereen uit om daar het gewone van in te zien. Dan
volgt vanzelf het aantrekkelijke van de baan. Sociaal
en betrokken. Een steentje bijdragen aan de waardigheid van ieders bestaan: wie wil dat niet?
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Kruiswoordpuzzel
In dit nummer van
NNCZ Dichtbij een kruiswoordpuzzel.
Los de puzzel op en stuur het
juiste woord per e-mail naar:
communicatie@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 vrijdag 19 april
ingestuurd worden.
De prijs is een overheerlijke
NNCZ slagroomtaart!
De oplossing van de vorige
puzzel was; Heterdaad.
De taart is gewonnen door
mevrouw G. Lovers Booy uit
Hoogeveen.
Horizontaal:
1. Strijkinstrument
8. Mankeren
9. Uiting van verdriet
10. Besluit
11. Misère
12. Door water omgeven land
14. Fruit
17. Sport
19. Wilde hond
20. De trouwe hond van
		Odysseus
21. Entertainer
22. Leuteren
Vul de letters uit de gekleurde
hokjes in, er ontstaat dan een
woord:
2.
14.
19.
20.
5.
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Verticaal:
1. Winkel
2. Slang
3. Behoefte aan drinken
4. Deel van de hand
5. Kakelen
6. Ruiter
7. Neervallen
13. Godin van de wraak
15. Onzin
16. Aangaande
18. Lief persoon
19. Dommel

Vrijwilliger in beeld

Ria:

“De bewoners stimuleren en
mensen te laten genieten, dat
vind ik belangrijk”
Sinds 2014 is Ria vrijwilliger in de Zonnehof in Haren.
Vol enthousiasme speelt ze in op de individuele wensen van de
bewoners en helpt ze bij muziekactiviteiten en het sjoelen.
‘Iedere week komt op dinsdagochtend een vrijwilliger piano spelen in
het restaurant. Samen met de bewoners ga ik daarheen om te genieten
van de pianomuziek. Soms voel ik mij dan net een CliniClown, ik wil
zoveel mogelijk mensen mee laten bewegen en aan het lachen krijgen.
En dat lukt, met één bewoner wals ik, een ander danst weer vanuit de
rolstoel.’ De meeste bewoners van de woongroep waar Ria vrijwilliger
is hebben een vorm van dementie. ‘De bewoners stimuleren en mensen
laten genieten, dat vind ik belangrijk. Je merkt dat ze dan weer opleven.’
‘Met de mensen die geen behoefte hebben aan pianomuziek speel ik
een spelletje, ga ik zingen, praten we over vroeger of leg ik een hand op
de schouder, het is maar net waar de bewoner behoefte aan heeft!’
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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.
De NNCZ heeft een aantal
werkgebieden; Hoogeveen, Haren,
Hollandscheveld, Grijpskerk en
Noordbroek (en omstreken).

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:
Communicatie NNCZ
communicatie@nncz.nl
Vormgeving: Atie te Velde

- 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

Klantadviescentrum:
Telefoon: 0528-200205

