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Inmiddels is dit alweer de laatste “Dichtbij” van dit jaar.  

Wat hebben we gelukkig veel meer “dichtbij” kunnen zijn dit 

jaar. De coronapandemie is nog wel aan de orde, maar in veel 

mindere mate dan in de afgelopen twee jaren. Niet dat  

we allemaal weer zorgeloos verder kunnen, er zijn ook nu 

weer vele vraagstukken aan de orde. Toch zijn er ook veel 

mooie zaken die er spelen. In dit magazine kunt u een reeks 

aan artikelen lezen die veelal gaan over mooie verbindingen 

die tot stand gekomen zijn.

In deze laatste maand van het jaar ligt de nadruk voor veel 

mensen op samenzijn, het vieren van feestdagen, terugblikken 

en vooruitkijken. We hopen dat alle wensen en plannen die er 

zijn voor deze laatste maand van het jaar 2022 voor iedereen 

tot stand komen, de mooiste tijd van het jaar is immers tijd 

met elkaar. Dat het niet voor iedereen is weggelegd weten  

we ook, waarbij de achterliggende redenen waarom dit voor 

sommige mensen geen “feestmaand” is sterk verschillend 

kunnen zijn. Voor meer mensen is dit jaar bijvoorbeeld aan de 

orde dat ook 昀椀nanciële vraagstukken beperkend kunnen zijn 
in wat ze graag zouden willen. We willen ook in deze maand 

voor iedereen waar we mee verbonden zijn bijdragen aan het 

creëren van bijzondere momenten van verbondenheid. Laten 
we daar met z’n allen nog meer ons best voor doen in deze 

bijzondere tijd.

Een bijzonder woord van dank aan alle professionals en  

vrijwilligers die juist in deze maand (terwijl ze wellicht ook 

zelf graag bij hun naasten zouden willen zijn) bijdragen aan 

bijzondere momenten. Ze wachten niet op bijzondere 

momenten, maar proberen van ieder moment een bijzonder 

moment van verbondenheid te maken!

Een warme eindejaarsgroet van,

 

Ingrid van Delft en Roeli Mossel

Raad van Bestuur NNCZ
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Als je gevraagd wordt als Dagelijks Bestuur van de cliëntenraad (CR)  

om de column voor deze laatste Dichtbij van 2022 te schrijven  

en vervolgens er samen over gaat mijmeren, ontkom je er niet aan dat  

onderwerpen als terugblik en vooruitblik door onze hoofden schieten en 

tevens vaststelt, dat ook 2022 weer voorbij is gevlogen. 

Naast de speerpunten Eten & Drinken en Medezeggenschap was ons 3e 

speerpunt dit jaar Contact achterban, hetgeen tevens een mooi bruggetje is 

naar het thema van deze Dichtbij-editie. Meerdere gesprekken zijn gevoerd 

om dit contact met de achterban verder uit te diepen, zowel in de raad 

alsmede vanuit dit aandachtsveld. Vragen als ‘Hoe worden we nog meer 

zichtbaar?’, ‘Hoe kunnen we ons beter pro�leren?’ en ‘Hoe kunnen we  

de naamsbekendheid en bereikbaarheid van de CR vergroten?’ stonden 

hierin dan ook centraal. In nauw overleg met de bestuurder en afdeling 

communicatie zijn dan ook de eerste stappen gezet. Binnenkort komen 

er nieuwe communicatiemiddelen, zoals �yers en informatieborden die u 

informeren over de CR. Tevens is het voornemen om volgend jaar tegen het 

einde van ieder kwartaal een nieuwsbrief namens de CR uit te brengen.

Los van bovenstaande, meer praktische zaken, worden er door de  

leden van de CR en ook de leden van de gebiedsraden heel veel andere 

contacten met cliënten gelegd, bijvoorbeeld vanuit hun rol als vrijwilliger, 

mantelzorger en/of ook familielid, door o.a. het bijwonen van bijeenkom-

sten, activiteiten en het brengen van bezoeken in/aan de desbetreffende 

locaties. Op pagina 12 van dit magazine leest u meer hierover.

Terugblikkend op 2022 kunnen we als CR tevreden terugkijken.  

Als CR hebben we onze 10 overlegvergaderingen met een prima opkomst 

en goedgevulde agenda’s, zoals o.a. meerdere adviesrecht- en instem-

mingsrechtverzoeken, dit jaar gelukkig fysiek af kunnen werken.  

Tevens is er de nodige aandacht besteed aan de bezettingen van de  

inmiddels alle aanwezige gebiedsraden in de werkgebieden, overigens met 

hier en daar nog een vacature. 

Tot slot, wensen wij een ieder plezierige feestdagen en een voorspoedig 

2023 toe.

Namens de cliëntenraad van de NNCZ,

Dagelijks Bestuur cliëntenraad, Bé Uiterwijk Winkel (voorzitter) en 

Lammie Schuiling (vicevoorzitter)

Terugblik en vooruitblik

Leven zoals u dat wilt, dat is  

ons uitgangspunt. Samen met u 

kijken we naar de beste vorm 

van zorg. Immers:  

‘Samen zijn we van waarde’.

• Wonen

• Welzijn

• (Thuis)zorg

• Behandeling 

Contact

Algemene informatie  

nummer: 0528 200 200

www.nncz.nl / info@nncz.nl 

Noord Nederlandse Coöperatie  

van Zorgorganisaties

NNCZ

Column cliëntenraad
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Ouderen en jonge leerlingen vinden 

elkaar in De Nieuwe Wierde

Sietske van der Meij vertelt: ‘Het Lauwers College 

is eigenlijk te klein, we moeten bijbouwen. Maar om 

nu een geheel nieuw zorg-en-welzijn-lokaal neer te 

zetten, dat kost weer veel ruimte. Toen ontstond het 

idee van samenwerken met De Nieuwe Wierde. Wij 

maken gebruik van de keuken en van andere ruimtes 

hier, zoals het restaurant. Op deze manier kunnen 

onze leerlingen ook iets voor de bewoners doen. Zo 

wordt het ook echt voor de leerlingen. Als je alleen 

maar simulaties doet met klasgenoten, wordt het 

nooit echt. Zo mooi om te zien hoe de leerlingen 

de verbinding aangaan met de ouderen. Een heel 

waardevolle aanvulling voor onze zorg-en-welzijn-

afdeling.’ Janneke van der Loo, vrijwilligerscoördi-

nator bij De Nieuwe Wierde, vult aan: ‘Niet alleen de 

leerlingen, ook de bewoners vinden het contact met 

de leerlingen heel �jn.’

Mila, Rosalyn en Inez zijn 3 leerlingen van het Lau-

wers College die regelmatig helpen in De Nieuwe 

Wierde, zoals vandaag bij de stoelgym. Eerder orga-

niseerden ze al een high tea. Mila: ‘We maakten zelf 

hapjes voor de high tea. Sommige maakten we hier 

in de keuken, maar we hadden thuis ook al het een 

en ander voorbereid.’ Rosalyn: ‘Vooral het praten met 

de ouderen vind ik erg leuk. We hebben het over van 

alles en nog wat, over ons en over hen.’ Inez vond 

het contact met de ouderen ook heel leuk: ‘Veel beter 

dan de opdrachten in de schoolboeken! Ze vertellen 

ook veel over vroeger dat is ook best interessant.’ 

Mila, Rosalyn en Inez voelen zich op hun plek. Ze 

weten nog niet precies of ze later verder willen in de 

ouderenzorg, maar door deze praktijkervaring weten 

ze wel dat de zorg heel goed bij ze past. Niet alle 

leerlingen in de klas denken er net zo over, maar zo 

zegt Sietske: ‘Sommige leerlingen vinden het nog 

spannend contact te leggen met de bewoners, zij 

kunnen dan andere dingen doen. Zoals de mensen 

bedienen, door kof�e en thee in te schenken of op te 

ruimen, maar iedereen heeft zo zijn eigen taak. En de 

volgende keer dat we een high tea organiseren, kan 

het maar zo zijn dat ze wel ineens dat contact leggen. 

Sinds vorig jaar maakt middelbare school het Lauwers College uit Grijpskerk gebruik van  

De Nieuwe Wierde voor het geven van praktijklessen. Elke dinsdag tot en met vrijdag is  

Sietske van der Meij, docent Zorg en Welzijn in het woonzorgcentrum aanwezig en geeft  

ze les aan haar klassen. Daarna brengen de leerlingen het geleerde direct in de praktijk,  

bijvoorbeeld bij het ondersteunen van de stoelgym met bewoners, of ze organiseren een high 

tea of zelfs een beautymiddag. Zowel voor de leerlingen als de bewoners levert dit leuke  

ontmoetingen op: een win-winsituatie: de jongeren doen iets voor de ouderen en de jongeren 

leren iets van de ouderen.
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Zo zie je de groeiontwikkeling in de praktijk; dat is heel 

mooi om te zien.’ Janneke: ‘Je ziet zulke mooie gesprek-

ken ontstaan, dat is voor beide partijen heel �jn.’

Janneke: ‘We willen nog veel meer dingen samen doen, 

zoals een bingo, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner. Zo 

zorgen de leerlingen van het Lauwers College voor het 

voor- en nagerecht, helpen ze in de bediening en zorgen 

ze voor live muziek bij het kerstdiner. We kunnen alle 

hulp gebruiken en de leerlingen maken zo in de praktijk 

mee hoe het eraan toe gaat. We hebben met elkaar 

afgesproken dat we elke maand een activiteit samen 

gaan doen.’ Het enthousiasme van de leerlingen klinkt 

ineens: ‘Echt?! Wat leuk!’ Het was blijkbaar bij hen nog 

niet bekend, maar ze zijn dolenthousiast.

Annewieke Hoving
“De stoelgym is ontzettend gezellig helemaal met de 

jonge meiden erbij. Ik fiets niet meer dus dan krijg je 

maar weinig beweging. Door de stoelgym beweeg 

ik nog een beetje. En vandaag sluiten we af met een 

gezond sapje.”

Regina Schriemer  
voormalig leerling Lauwers  

College, nu leerling bij de 

NNCZ

Een mooi voorbeeld van de verbinding tussen 

het Lauwers College en de NNCZ is Regina 

Schriemer. Regina: ‘Ik heb de switch gemaakt 

van elke dag naar school, naar een combinatie 

van leren en werken. Dat past veel beter bij mij 

en ik ben van mening dat je in de praktijk meer 

leert dan dat je elke dag naar school zou gaan 

en de theorie zou doornemen. Door het in de 

praktijk te leren en direct uit te voeren, heb ik het 

sneller onder de knie. Ik doe nu ook al best wel 

veel dingen zelfstandig. Ik volgde de voltijd op-

leiding Verzorgende IG op het ROC Menso Alting 

college, maar toen zag ik de vacature voorbijko-

men van een leerlingplaats bij de NNCZ en toen 

dacht ik: “Dit is wat ik wil!” Ik ben nu heel blij met 

de keuze die ik gemaakt heb. Ik werk 4 dagen 

en heb 1 dag school, die combinatie bevalt me 

prima. Daarnaast leren we veel van elkaar, want 

op die ene dag school zitten we samen met alle 

leerlingen van de NNCZ uit andere werkgebieden. 

Zo leren we ook veel van elkaar. Na 2 jaar kan ik 

de opleiding afgerond hebben en kan ik aan het 

werk als Verzorgende IG. Het belangrijkste is dat 

mensen doen wat ze leuk vinden.’



‘Samen de ouderenzorg  
van morgen kiezen’
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Eind september vond de Burendag plaats. 

In de werkgebieden van de NNCZ gingen 

buurtgenoten met elkaar in gesprek om 

na te denken hoe ‘nieuw samenleven’ 

vorm krijgt wanneer inwoners met een 

hulpvraag zelfstandig in de wijk of het 

dorp wonen. Dit deden we met een leuk 

interactief spel. Van de uitkomsten leren 

we hoe we in de toekomst samen verder 

willen gaan en wat bewoners onderling 

voor elkaar doen en wat dan de rol van 

een professionele organisatie hierin is.

Centrum Hoogeveen

Kijken naar wat de persoon zelf wil, is belangrijk. Het 

eerst zelf proberen. Professionele zorg is erg belang-

rijk, maar deelnemers beseffen zich dat dit niet 24 uur 

per dag of elke dag kan. Dit wordt dan voor lief geno-

men, bijvoorbeeld minder vaak douchen.

Men vertrouwt erop dat iemand die niet de benodigde 

opleiding heeft wel inzicht heeft en ook kan helpen 

bij noodsituaties. Hulp van mantelzorg of vrijwilligers: 

zolang het niet gaat om lichamelijk contact heeft er 

niemand bezwaar tegen en is het juist erg prettig. 

Niet iedereen heeft een eigen netwerk. Hier gingen wel 

wat discussies over, wat kan je vragen aan je eigen 

netwerk, overbelasting etc. Na wat tips kwam men 

toch overeen dat er toch meer mogelijk is, maar ook 

dat iedereen best soms iets kan doen voor de ander. 

Tijdens het begin van corona stond men voor elkaar 

klaar, dat is weggezakt. Komt dit ook omdat we er niet 

meer voor open staan? Of durven we de hulp niet te 

vragen? Wat als je het wel vraagt? Wat kan je doen 

voor een ander?

Indien men het geld heeft is betalen voor hulp niet 

zo`n groot probleem, maar wat als je het niet hebt?  

En maakt dit verschil in benadering van mensen?

Op de vragen over het gebruik van technologie werd 

verschillend geantwoord. Het leek erop dat als men 

nu al interesse heeft, het makkelijker geaccepteerd 

wordt. De angst om iets fout te doen of dat men niet 

meer weet (door dementie) hoe iets werkt is best wel 

aanwezig in de groepen. Menselijk contact wordt  

misschien wel gemist, maar dit werd niet echt duidelijk 

aangegeven. Verder wordt er al meer gebruik van  

gemaakt dan men in de gaten heeft. Men stond er  

niet helemaal negatief tegenover.

Over het wonen: hier waren de meningen duidelijk 

over verschillend. De een wil thuis blijven wonen.  

De ander wil graag kleinschalig en weer een ander  

wil dat het kleinschalige eraf gaat en alles in grote 

complexen komt zodat er altijd zorg binnen hand-

bereik is en er ook veel faciliteiten zijn voor  

ontspanning. Wel werd duidelijk dat het erg van  

belang is dat men ergens woont waar men zich ook 

thuis voelt. Om samen in een zorgbuurt te wonen,  

was voor velen iets wat niet kan werken.

Maatschappelijke diensttijd voor jongeren: ook  

hierover waren de meningen verschillend, verplicht 

in de zorg is niet �jn voor diegene die de zorg krijgt. 

Maar verplichte maatschappelijke zorg is ook wel 

goed voor de ontwikkeling van jongeren.

Wolfsbos Hoogeveen

Deelnemers vonden het interes-

sant om te bespreken. Deelnemers 

van één groep waren het unaniem 

met elkaar eens dat wanneer thuis 

wonen niet meer gaat, de voorkeur 

uitgaat naar een woonzorglocatie 

waar jong en oud, kwetsbaar en 

minder kwetsbaar, met elkaar sa-

menwoont. Deelnemers ervaarden 

het spel als verhelderend en zeer 

positief. Er zijn meer mogelijkheden 

dan gedacht.

Krakeel Hoogeveen

Het opvallendste was dat deelnemers herkennen dat het moeilijk voor hen 

is om buiten de bekende wegen te denken. Er wordt snel ingezet op inzet 

professionals. Het eigen leven en dat van de naasten wordt als al erg vol 

ervaren waardoor ruimte voor neventaken minder is. Men herkent dat iets 

voor de ander doen of zijn, bijdraagt aan een zinvoller leven maar ziet daar 

weinig ruimte voor op dit moment. 

Er wordt een mate van machteloosheid ervaren, de politieke keuzes vanuit 

het verleden hebben bijgedragen aan de negatieve uitkomsten van nu. 

Zorgtechnologie wordt nog als afstandelijk en niet inzetbaar als oplos-

sing gezien. Het kan bijdragen aan uitstel, maar niet inwisselbaar voor de 

professional.
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De Weide Hoogeveen

Technologie kan met name ingezet worden bij personeelstekort en om de mede-

werkers te ontlasten, het is hiervoor het proberen waard. De deelnemers gaven aan 

zoveel mogelijk terug te willen vallen op het eigen netwerk, maar dit is niet voor 

iedereen vanzelfsprekend. De rol van de omgeving zou meer het bieden van steun 

zijn, zoals een kopje kof�e of een praatje. Op de vraag wat mensen reëel en voor 

lief nemen in het verpleeghuis werd de mantelzorger en vrijwilliger gekozen. Bij de 

vragen over beginnende dementie en hulp bij het wassen, werd voor professionele 

thuiszorg gekozen, ook als dat betekent dat ze alleen bij het hoognodige of slechts 

3 keer per week langs kunnen komen.

Hollandscheveld e.o.

Met dertien dorpsbewoners is de  

serious game gespeeld. In eerste 

instantie werd er gezegd dat de 

zorg het moet oppakken, maar  

door vragen te stellen en er op  

een andere manier naar te kijken, 

kwam men met andere ideeën en 

was het zelfs zo dat men openstaat 

voor de zorgtechnologie en wat 

daarin de mogelijkheden zijn.  

Na het spel werd er aangegeven 

dat het mooi zou zijn als er een 

vervolg zou komen en dat we  

met elkaar nog een avond kunnen  

vullen over zorgtechnologie en 

wat daar de ontwikkelingen  

in zijn.

Noordbroek e.o.

Vanuit Noordbroek heb-

ben wij met een grote 

groep mensen het spel 

kunnen doen. De algehele 

conclusie was dat er nog 

niet wordt nagedacht over 

automatisering. Robots 

zijn uit den boze, dan 

maar minder douchen in 

de week. Uiteindelijk is er 

gesproken om te kijken of 

we dit nog een keer gaan 

doen in kleinere groepen 

en meer jeugd uitnodi-

gen bij dit spel vanuit het 

dorp. Kijken of er dan iets 

anders uit gaat komen.

Grijpskerk e.o.

Het was prettig om met elkaar in gesprek te gaan en om 

te kijken naar de eigen situatie en naar alternatieven bui-

ten de professionele zorg om. Er kwam naar voren dat 

de voorkeur voor de meeste buurtbewoners uitging naar 

professionele zorg. Wel werd genoemd dat er goede 

alternatieven waren, zoals beeldbellen en bijvoorbeeld 

maatschappelijke stages om de jeugd kennis te laten 

maken met de zorg.

Haren e.o.

Aan het spel hebben dertien mensen enthousiast 

deelgenomen en drie personeelsleden ondersteuning 

geboden. De voorstelronde was uitgebreid: de meeste 

deelnemers vonden het zichtbaar leuk om iets over 

zichzelf te vertellen. Het gezelschap had een zeer 

gemêleerde achtergrond, waarbij de meesten in de 

aanleun�at wonen. Uit het spel komt naar voren dat de 

deelnemers vooral graag meer contactmomenten met 

anderen zouden willen hebben, wat voor gezelligheid, 

a�eiding en minder eenzaamheid zou kunnen zorgen. 

Vaste momenten, waarbij de organisatie door bijvoor-

beeld het personeel wordt gedaan, zouden hier goed 

in kunnen ondersteunen.



De provincie Groningen en  

Drenthe en haar inwoners  

kenmerken zich van oudsher door 

de samenredzaamheid. Vanuit 

noaberschap en o.a. de kerkelijke 

traditie kijken we naar elkaar om 

en helpen we elkaar. Deze cultuur 

is vooral terug te vinden in de vele 

dorpen die we in het noorden rijk 

zijn, maar ook in de steden zien 

we dat inwoners bereid zijn elkaar 

te helpen.

In Hollandscheveld, een dorp in 

de gemeente Hoogeveen, is de 

afgelopen 7 jaar ervaring opge-

daan met Domein Overstijgende 

Samenwerking (DOS). Sinds 2016 

is het experiment onderdeel van 

het landelijk traject “Waardigheid 

en Trots” vanuit het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS). Dit is tot stand gekomen 

door een gemeenschappelijke 

aanvraag van de dorpscoöperatie 

DOS Hollandscheveld breidt 
uit naar DOS Drenthe en  
DOS Groningen

Hollandscheveld en de NNCZ.

Kern van het experiment  

(werkwijze) is om zorg over een 

andere boeg te organiseren. 

Niet vanuit de verschillende  

wetten (Wmo, Zvw, Wlz), maar 

vanuit het perspectief van de  

inwoner en wat hij of zij nodig 

heeft om zo lang mogelijk zelf-

standig mee te kunnen doen  

aan de samenleving en thuis 

te kunnen blijven wonen. De 

verbinding tussen informele zorg 

(bewoners onderling) en formele 

zorg (professionals) typeert het 

DOS traject in Hollandscheveld 

en is daarmee landelijk uniek te 

noemen. 

De samenwerking in  

Hollandscheveld bestaat nu uit 

de dorpscoöperatie, gemeente en 

zorgorganisaties NNCZ en Icare.

Professionals (vanuit VVT  
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organisaties en gemeente)  

hebben vanuit het ministerie  

van VWS verkregen regelruimte 

de mogelijkheid om dienst-

verleningsarrangementen anders 

in te richten dan vanuit de kaders 

van de wetten wordt aangegeven. 

Als basis wordt uitgegaan van 

inzet van burgerkracht aangevuld 

met producten vanuit de Wmo en 

de Zvw. 

DOS heeft de afgelopen jaren 

laten zien dat

→  Er meer gebruik gemaakt  

wordt van inzet van inwoners 

onderling (informele zorg);

→  De ondersteuning en zorg voor 

inwoners beter past bij de  

wensen van de inwoners;

→  Er hierdoor aantoonbaar  

minder zorg nodig is voor  

deze inwoners; 

→  De afspraken tussen  

�nanciering Wmo, Zvw en  

Wlz anders georganiseerd  

kunnen worden; 

→  De cliënttevredenheid  

gestegen is.

Het DOS experiment heeft met 

2 andere experimenten (Ede en 

Dongen) geleid tot een voorstel 

voor een wetswijziging om de 

In Nederland staan we voor grote opgaven waaronder het houdbaar 

houden van de zorg en ondersteuning van onze inwoners richting de 

toekomst. Dit geldt ook voor de provincie Groningen en Drenthe.  

De demografische ontwikkeling in Drenthe (dubbele vergrijzing)  

en de ontwikkeling van de gezondheidszorg stellen ons voor  

ingewikkelde vraagstukken. In het projectvoorstel Domein  

Overstijgende Samenwerking Drenthe en Groningen is de stelling  

dat we de zorg over een andere boeg moeten organiseren. Als we 

blijven doen zoals we deden, krijgen we wat we nu hebben en dat  

is niet toekomstbestendig en zullen er veel kwetsbare mensen  

tussen wal en schip raken. Daarbij maken we te weinig gebruik van 

de kracht en het potentieel van iedereen en staan ‘”de systemen”  

te veel centraal in de zorg en ondersteuning.



Bij woonzorgcentra van de NNCZ staan sinds 

begin dit jaar buurtkoelkasten: buiten het pand, 

overdekt en voor iedereen te allen tijde toegan-

kelijk. Zowel de NNCZ als buurtgenoten kunnen 

overtollige producten in de koelkast zetten, waar 

anderen die daar behoefte aan hebben weer hun 

voordeel mee kunnen doen. Naast de koelkast is 

ook een kast waar artikelen die niet gekoeld  

hoeven te worden, kunnen worden neergelegd. 

Het voornaamste doel: delen, verspilling tegen-

gaan en samen een vangnet zijn voor elkaar.  

De NNCZ wil onderdeel zijn van de samenleving. 

Wij hebben namelijk de overtuiging dat je samen 

een vangnet kunt zijn voor kwetsbare mede-

mensen, zeker in deze voor veel mensen  

(financieel) ingewikkelde tijd.

Bij het Jannes van der Sleedenhuis in Krakeel 

Hoogeveen wordt van alles in de koelkast gezet 

en eruit gehaald. Van babyvoeding tot panty’s, 

van groenten uit de tuin tot kruidenpotjes.  

Er worden bollen wol in gelegd, leesbladen 

maar het meest in het oog springend was toch 

dat iemand zich zorgen maakte en er een doos 

condooms in plaatste. Tijdens de warme dagen 

is de buurtkoelkast gebruikt door mensen zonder 

vaste woon- of verblijfplaats om tijdens de warme 

dagen het aangebroken pak melk te koelen en  

de salade die ze later zouden opeten. 

Iedereen kijkt erin en doet er zijn/haar voordeel 

mee. Echt leeg is de (koel)kast nog niet geweest!

Begin december is de Buur voor Buur actie  
Warme Wijk-/Dorpshuiskamers gestart  

In de woonzorgcentra van de NNCZ zijn Warme Wijk-/Dorpshuiskamers waar buurtgenoten dagelijks 

welkom zijn om zich op te warmen. Steeds meer mensen hebben moeite de energienota te betalen  

vanwege de vele gestegen kosten.  Iedereen is welkom om zich in de Warme Wijk-/Dorpshuiskamers  

op te komen warmen, waardoor wellicht ook nog fijne nieuwe contacten ontstaan.

Buur voor Buur: 
buurtkoelkast; delen en  

verspilling tegengaan 

9

�nanciering Wmo, Zvw en Wlz 

deels te ontschotten. De  

verwachting is dat deze wet in 

2023 wordt vastgesteld en in 2024 

in werking treedt. Daarbij krijgt het 

zorgkantoor (�nanciert vanuit VWS 

zorg voor mensen met een Wlz 

indicatie) vanaf 2024 de mogelijk-

heid om (tijdelijk) domein  

overstijgende projecten te 

�nancieren die het beroep op Wlz 

uitstellen dan wel voorkomen. 

DOS Drenthe en DOS 

Groningen

In aanloop naar de introductie van 

de nieuwe wet heeft het ministerie 

van VWS bekend gemaakt dat er 

voor 2023 �nancieringsmogelijk-

heden komen voor nieuwe  

DOS-experimenten.

Zoals al beschreven kennen  

Groningen en Drenthe vanuit  

haar DNA vruchtbare grond voor 

initiatieven waarbij burgerkracht 

en inzet de basis vormt.  

Vledder en Grijpskerk zijn hier 

mooie voorbeelden van.  

Daarnaast is de aanname dat er 

meer dorpen, maar ook wijken 

zijn, waar dit experiment een  

kans kan krijgen om de zorg met 

inwoners over een andere boeg  

te organiseren.

De NNCZ bereidt op dit moment 

samen met een aantal “trekkers” 

vanuit gemeenten de aanvragen 

richting VWS voor. Het zal leiden 

tot een gezamenlijke aanvraag 

vanuit alle wijken en dorpen die 

mee willen doen vanuit Drenthe en 

een vanuit Groningen. We steken 

hier veel energie in omdat we 

willen bijdragen aan een zo groot 

mogelijke beschikbaarheid van 

zorg voor iedereen, nu en in de 

toekomst!
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Hareth en Mohammed doen 
vrijwilligerswerk bij de NNCZ 

Bij Jannes van der Sleedenhuis Wolfsbos is de verbinding gauw gelegd met het AZC als  

Mohammed Almaghi (33) en Hareth Alhazwara (30) zich melden voor vrijwilligerswerk.  

Heel bijzonder hoe betrokken de twee mannen zijn bij het woonzorgcentrum. Mohammed  

begrijpt de Nederlandse taal al wat beter en communiceert goed in Engels, Hareth heeft hier  

wat meer moeite mee en laat Mohammed zijn verhaal vertalen door Mohammed vanuit het  

Arabisch. Zo komen we erachter wat de mannen beweegt en hoe bijzonder moedig en dapper  

ze in Nederland omgaan met de situatie nadat ze nog maar 8 maanden in Nederland wonen en 

hun familie achterlieten in een land waar grote onveiligheid heerst. 

Mohammed is geboren in Saoedi-

Arabië, maar later vertrokken naar 

Jemen vanwaar hij vluchtte naar 

Nederland vanwege de oorlog. 

Ook Hareth is gevlucht vanuit 

Jemen, maar voordat hij naar 

Nederland kwam, heeft hij landen 

als Egypte en Oekraïne bezocht. 

Hij laat zijn vrouw en hun dochter 

achter die juist net vandaag haar 

2e verjaardag viert. Ook Moham-

med liet zijn familie achter, zijn zie-

ke vader die aan longkanker lijdt, 

zijn moeder en broers. Ze bellen 

elke dag met hun achtergebleven 

familie. Beiden kwamen ze alleen 

aan in Nederland en ontmoetten 

elkaar in het AZC in Nederland 

in Budel waar ze kamergenoten 

waren en al snel vrienden werden. 

Ze konden niet blijven in Budel en 

na een maand verhuisden ze naar 

Hoogeveen. Allebei zijn ze erg 

enthousiast over Hoogeveen. ‘De 

natuur vind ik prachtig’, zegt Mo-

hammed. ‘Waar ik vandaan kom, 

kwam ik weinig buiten. Ik woonde 

middenin de stad, het was er druk 

en er was weinig natuur en hier is 

het prachtig.’ Beiden maken re-

gelmatig samen een �etstocht van 

vele kilometers door de Drentse 

natuur.

Mohammed: ‘Veel mensen in het 

AZC zijn best depressief en maken 

weinig contact met anderen buiten 

het AZC. Dat komt vooral omdat 

ze de taal niet goed spreken. Als 

je wel Nederlands spreekt, maak 

je sneller contact en dat maakt het 

leven een stuk leuker! Veel beter 



Mohammed en Hareth maken snel 

contact met de bewoners. De heer 

Van Benthum spreekt regelmatig 

met hen over van alles en nog wat. 

‘Maar meestal hebben ze het veel 

te druk met klussen’, zo zegt de 

heer Van Benthum. ‘De jongens 

doen echt goed werk hier. Met Gi-

neke zijn ze heel veel aan het werk 

en doen ze verschillende klussen. 

Maar vaak eten we wel met elkaar 

in het restaurant en dan praten we 

wat en dat vind ik heel gezellig.’ 
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dan stilzitten. Ik zie dat mensen 

in het AZC depressief worden 

zonder sociale contacten. Ze 

slapen veel en verspillen hun tijd 

met �lms kijken.’ Na zijn studie 

afgemaakt te hebben in Jemen 

als programmeur (ICT) werkte Mo-

hammed 5 jaar in Saoedi-Arabië 

voor Microsoft. Toen mensen hem 

hadden beloofd dat het weer goed 

was in Nederland, koos hij om 

naar Nederland te gaan in plaats 

van naar Canada waar het erg 

koud was. 

Toen de oorlog in Jemen uitbrak, 

wilde Hareth graag zijn studie 

Businessmanagement afmaken. 

Daarom koos hij voor Nederland. 

Een vriend uit Canada, die als 

toerist in Nederland was geweest 

vertelde Hareth dat Nederland erg 

mooi was en daar is Hareth het 

volkomen mee eens. Hareth zou 

graag verder willen studeren en 

Mohammed zou graag willen wer-

ken, maar ze wachten nog op een 

verblijfsvergunning. Mohammed 

heeft al meerdere baanaanbiedin-

gen gehad, maar ze kunnen niks 

voor hem betekenen totdat de 

papieren rond zijn. Beiden zouden 

blij zijn als ze de verblijfsvergun-

ning krijgen, want dan kunnen 

ze verder met hun leven, aldus 

Hareth. 

“We willen onze tijd  
niet verdoen met  

niks doen.”

Tot die tijd willen ze hun tijd nut-

tig besteden en kwamen via de 

contactpersoon van het AZC in 

contact met het Jannes van der 

Sleedenhuis Wolfsbos. Gineke 

Koekoek, huismeester bij Jannes 

van der Sleedenhuis vertelt: ‘Ze 

doen hier van alles. Ze waren nog 

maar net hier en toen kwamen ze 

al om te helpen met de bloembak-

ken (zie foto, red.). Daar zijn ze 

ook het meest trots op. Dat was 

een heel project, want er staan 

meerdere grote bloembakken en 

deze hebben ze van de grond af 

aan opgebouwd. Daarna hielpen 

ze met van alles, 4 dagen in de 

week. Ze zijn heel handig. Tot 

simpele klussen als oud papier 

verwerken, het bedienen van de 

dweilmachine, stoelen repareren, 

huishoudelijke werkzaamheden 

tot het plaatsen van borden op 

de parkeerplaats. Ze lopen de 

hele dag met mij mee en samen 

klussen we wat af. Ook wandelen 

ze met bewoners; wat ze een heel 

leuke bezigheid vinden. Ze hou-

den van de sociale contacten en 

de enthousiaste reacties van de 

medewerkers en bewoners.’ 

“We prijzen ons geluk-
kig met zulke vriendelijke 

mensen om ons heen.”

Gineke helpt ze ook met het 

leren van de Nederlandse taal. 

Daarnaast volgen zowel Hareth als 

Mohammed drie keer per week de 

Nederlandse taal via taalles in de 

kerk, bij SWW en bij een buurtge-

noot die ze graag als vrijwilliger de 

Nederlandse taal leert. ‘Het leren 

van de Nederlandse taal is erg be-

langrijk als je wat wilt bereiken in 

Nederland en om bezig te blijven 

en niet te veel over de vervelende 

dingen na te hoeven denken over 

onze familie die achter is geble-

ven.’ 

Nu wachten ze beiden op het ge-

sprek met de IND waarin ze hopen 

de verblijfsvergunning te krijgen 

zodat ze kunnen ‘beginnen met 

leven’, zoals ze zelf aangeven. Ha-

reth wil graag verder met studeren 

en zich herenigen met zijn gezin. 

Mohammed wil graag werken. En 

tot die tijd benutten ze hun tijd 

graag nuttig bij Jannes van der 

Sleedenhuis Wolfsbos. Moham-

med: ‘We prijzen ons gelukkig met 

zulke vriendelijke mensen om ons 

heen.’



Cliëntenraad:  
contact met de achterban 

Na de heftige coronaperiode heeft de cliëntenraad in 2022 geleidelijk meer invulling kunnen geven aan zijn  

activiteiten en werkzaamheden. De cliëntenraad heeft als taak om de belangen te behartigen van de cliënten 

van de NNCZ zodat de cliënten met plezier kunnen wonen en tevreden kunnen zijn over de zorg en  

dienstverlening die de NNCZ hen biedt. Het welbevinden van de cliënten in hun woon- en zorg situatie én  

het krijgen van liefdevolle, persoonsgerichte zorg zijn hierbij belangrijke waarden. De cliëntenraad kan echter 

alleen maar zijn werk goed doen als het gevoed wordt door de cliënten. Hij wil weten wat de cliënten  

belangrijk vinden en wat zij nodig hebben. Hiervoor zoeken zij continu het contact op met ‘de achterban’.  

Dit doen zij op verschillende manieren. We spraken Lubbert Vaartjes, lid van de cliëntenraad van de NNCZ  

en voorzitter van de gebiedsraad in het werkgebied Krakeel Hoogeveen.

“Verbinding hoeft helemaal  

niet hoogdravend te zijn, 

het kan heel simpel.”

Bij Lubbert zit het verbinden in zijn bloed. Zo is  

Lubbert onder andere lid van de Initiatiefgroep  

De Smederijen van Krakeel (waar inwoners van de 

wijk Krakeel ideeën kunnen indienen die ze graag 

gerealiseerd zien), zoekt hij continu naar verbindings-

mogelijkheden in de wijk, zo ook met het MFC Krakeel 

en de wethouder over het plein rondom het Jannes 

van der Sleedenhuis Krakeel over ‘het grijs eruit en 

groen erin’ en is hij nauw betrokken bij de ontwikke-

lingen omtrent zorgtechnologie in samenwerking met 

het Alfa-college. Lubbert: ‘Ik houd ervan contact te 

leggen. Binnen de gebiedsraad gaan we met cliënten 

en andere mensen in de omgeving of in de wijk met 

elkaar in gesprek en daar doen we input op dat 

eventueel ook bruikbaar is in de cliëntenraad.  

We organiseren verschillende activiteiten bij Jannes 

van der Sleedenhuis Krakeel en gaan daarnaast vaak 

de wijk in. Zo hebben wij ook nauwe contacten met  

de Stichting van het wijkcentrum MFC De Magneet. 

Wij hebben ook een duo�ets aangeboden gekregen 

van (voorzitter Harry Kok) de wijkvereniging die is  

opgehouden te bestaan, daar zij wij de gulle gevers 

zeer dankbaar voor. De Stichting Wijkcentrum  

Krakeel heeft nu de taak op zich genomen voor het  

organiseren van de activiteiten.’ ‘We onderhouden 

zeer goede contacten met onze wijkbeheerder  

Sylvia Kamman (zie foto hiernaast) over heel veel  

dingen die in de wijk spelen. Daarnaast heeft Sylvia  

al diverse muzikale middagen bij ons verzorgd.’ 

‘Verbinding hoeft helemaal niet hoogdravend te zijn, 

het kan heel simpel. Bijvoorbeeld met Pasen of  

sinterklaas is er ook altijd wel wat te doen in de wijk, 

zoals paaseieren zoeken op het speelveld met een 

grote verklede paashaas die ook een bezoek brengt 

bij Jannes van der Sleedenhuis Krakeel. Zo kun je heel 

snel een leuke verbinding leggen met onze bewoners.’ 

Lubbert maakte ook contact met Viktoria, een  

professionele zangeres uit Oekraïne die al veel  

activiteiten bij Jannes van der Sleedenhuis Krakeel 

muzikaal ondersteund heeft met haar prachtige stem, 

zoals de herdenkingsbijeenkomsten bij de NNCZ 

begin november (waar overleden bewoners herdacht 

worden red.) Lubbert: ‘Zo mooi! Je ziet de bewoners 

genieten en Viktoria trouwens ook.’
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Krakeel Schoon
Lubbert heeft ook het contact gelegd met het  

AZC in Hoogeveen dat helpt met de werkgroep  

“Krakeel Schoon”. Ruim 7 jaar geleden werd dit  

initiatief van enkele bewoners ingediend bij de  

initiatiefgroep Smederijen van Krakeel en zo is de  

werkgroep gevormd. Lubbert: ‘Vaak helpen bewoners 

van het Jannes van der Sleedenhuis Krakeel mee.  

Zo zorgen we samen ervoor dat Krakeel schoon blijft.’ 

Inmiddels gaat een groep van 8 tot 15 opruimers elke 

laatste zaterdag van de maand de wijk in, gewapend 

met allerlei opruim spullen: prikkers, vuilniszakken in  

ringen etc. De leeftijd varieert van 8 tot 88.  

Wandeling door Krakeel met  

het AZC

‘Met ongeveer 18 mensen in een rolstoel en met 

hulp van mensen uit het AZC hebben we een 

wandeling gemaakt door de wijk Krakeel met een 

afsluitend diner op de locatie in de wijk Wolfsbos.’  

Al wandelend legt Lubbert de verbinding en  

komen de onderwerpen waar cliënten aan hechten, 

vanzelf aan bod. Ook de mensen van het AZC 

maakt Lubbert hier blij mee, want ze komen ook 

graag in contact met andere mensen. Bijvoorbeeld 

ook om zo de taal te oefenen en bepaalde  

gebruiken leren kennen. 

Meedoen met activiteiten
Elk woonzorgcentrum van de NNCZ organiseert al-

lerlei activiteiten, van diverse spellen, kof�eochtenden 

of bijvoorbeeld diverse fairs. De leden van de gebieds-

raad bezoeken deze activiteiten zoveel mogelijk om 

de verbinding met de cliënten te leggen. ‘Door vragen 

te stellen maken we de verbinding met de cliënten, 

maar inmiddels weten ze me zelf ook te vinden tussen 

de activiteiten door.’
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Overzicht CR-leden 

- Grijpskerk e.o.: Aleida Riemersma

- Haren e.o.: Lammie Schuiling

- Hollandscheveld e.o.: Bé Uiterwijk Winkel

- Hoogeveen Centrum: Truida de Vries

- Hoogeveen Krakeel: Lubbert Vaartjes

- Hoogeveen De Weide: Anco Groote

- Hoogeveen Wolfsbos: Willy Jager

- Noordbroek e.o.: Alie Zoutman

- Vledder e.o.: vacature

Wat vindt u belangrijk?
Om de stem van de cliënt zo duidelijk mogelijk te 

kunnen laten horen, moet de cliëntenraad weten 

wat de cliënten belangrijk vinden en nodig hebben. 

Het doel van de cliëntenraad is dan ook dat de 

cliëntenraad zo veel mogelijk gevoed wordt door 

signalen vanuit de achterban om zo zijn invloed te 

kunnen uitoefenen op de zorg en dienstverlening 

die de NNCZ geeft. Heeft u een suggestie die u 

graag wilt delen met de cliëntenraad? Neem dan 

contact op via clientenraad@nncz.nl.

Meld u aan als lid van de  

gebiedsraad!
Wilt u ook betrokken zijn bij het waardevolle le-

ven van onze cliënten? Meldt u dan als lid bij de 

gebiedsraad in een van onze werkgebieden. De 

NNCZ is nog op zoek naar mensen die een actieve 

rol willen vervullen in de gebiedsraden van haar 

werkgebieden in Hoogeveen, Haren, Hollandsche-

veld, Noordbroek, Grijpskerk en Vledder. Spreekt 

dit u aan? Neem dan contact op met de gebiedslei-

dinggevende van het werkgebied.

?
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Kerstrecept

Lamsrack op pastinaakpuree  

met port jus, opgebonden  

groente en roseval  

aardappelen uit de oven

Pastinaakpuree

+/- 1,5 kg aardappelen schillen, wassen  

en koken

+/- 1 kg pastinaak koken

Afgieten van beide producten wanneer  

ze gaar zijn en stampen tot en glad geheel, 

hier aan toevoegen 0,5 liter warme melk  

en boter en roeren tot een zalvig geheel.

Dit alles op smaak brengen met zout en 

peper.

Opgebonden groente

Rettich en winterpeen schillen, in stukken 

verdelen van ongeveer 8 cm. Plakken  

maken van +/- 3 mm, daarna reepjes  

maken van dezelfde dikte.

Haricots verts en de groenten soort voor 

soort blancheren tot het beetgaar is, af 

laten koelen in een bak met koud water.

Van prei kleine reepjes maken en  

blancheren, dit is om de groente op te 

binden.

Roseval aardappelen

Roseval aardappelen wassen en drogen, 

dit overdoen in een ovenschaal en  

vermengen met olijfolie, gehakte knof-

look, tijm, rozemarijn en zout.

Dit alles in +/- 45 minuten afbakken in een 

voorverwarmde oven van 160-180 graden.

Lamsrack 

Lamsrack ontdoen van vetlaag en vlies  

wat op het vlees zit. De botjes schoon 

schrapen met een mes. Lamsrack kruiden 

met zout/peper/tijm. De lamsrack in zijn 

geheel rondom bruin bakken, bakvet  

bewaren, daarna in de voorverwarmde 

oven van 200 graden 8 minuten door laten 

garen. Lamsrack uit de oven nemen en  

5 minuten laten rusten in aluminiumfolie. 

Als het gerust heeft, verdelen in 3 gelijke 

stukken. 

Rode portjus

In het bakvet gehakte knoflook bakken  

en afblussen met rode port, iets in laten 

koken, dit op smaak brengen met peper  

en zout.

Benodigdheden:

- Bakpan

- Snijplank

- Garde

- Stamper

- Kookpan

- Vleestang/vork

Eet smakelijk  
samen!
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Buurtgesprekken in Vledder -   

zo lang mogelijk  

veilig thuis  

wonen

Harold: ‘Het project loopt  

inmiddels zo’n twee à drie jaar.  

We organiseren dit in samenwer-

king met vierdejaarsstudenten 

Verpleegkunde van het Drenthe 

College. De studenten hebben 

een vragenlijst samengesteld voor 

de inwoners om na te denken over 

wat hun wensen en behoeften 

zijn, zodat zij zo lang mogelijk 

veilig thuis kunnen blijven wonen. 

Enkele studenten hebben tijdens 

stages in de thuiszorg ervaring 

opgedaan met domotica. De stu-

denten zijn al bekend  

met vraagstukken als welzijn,  

eenzaamheid, privacy. De vraag 

die telkens weer gesteld werd;  

zal domotica de zorgprofessional 

of mantelzorger in de toekomst  

kunnen vervangen, ondersteunen 

of het werk verlichten?’

‘Huis-aan-huis hebben wij dorps-

bewoners uitgenodigd voor de 

buurtgesprekken. In totaal hebben 

er acht buurtgesprekken plaats-

gevonden waar met name poten-

tieel toekomstige zorgvragers en 

mantelzorgers bij aanwezig waren. 

We hadden gehoopt op een  

grotere opkomst, maar merken 

dat domotica voor veel mensen 

nog een ver-van-mijn-bed-show  

is. Mensen stellen het uit om  

hierover na te denken. Met de 

buurtgesprekken willen we  

bereiken dat mensen er wel tijdig 

over na gaan denken. We kunnen 

namelijk niet allemaal op latere 

leeftijd vanzelfsprekend hulp  

krijgen van een zorgprofessional 

of wonen in een voorziening  

als De Borgstee. We proberen 

mensen mee te nemen in de  

kanteling van de zorg. Het is 

niet meer vanzelfsprekend dat 

zorg alleen geleverd wordt door 

professionals, er zal steeds meer 

een beroep worden gedaan op 

wat mensen zelf en/of samen met 

de mensen om hen heen kunnen. 

Daarom is het goed als inwoners 

hierin nu al zelf regie nemen of 

over nadenken. De werkgroep  

wil bewerkstelligen dat mensen  

indien gewenst langer thuis  

kunnen blijven wonen.’

‘De eerste uitkomsten van deze 

buurtgesprekken zijn dat dorps-

bewoners welzijn en eigen regie 

erg belangrijk vinden. Inwoners 

spreken de behoefte uit voor 

welzijn, ontmoeting en sociale 

contacten. “Als domotica bete-

kent dat ik langer veiliger thuis kan 

wonen, dan is dat waardevol” en 

“Domotica inzetten om eigen regie 

te behouden dat zou winst zijn” 

zijn reacties die gedeeld werden 

tijdens de buurtgesprekken.’

‘Zorgverzekeraar Zilveren Kruis 

Achmea is enthousiast en nauw 

betrokken. We willen graag bij 

zo’n tien huishoudens de inzet van 

domotica testen en onderzoeken 

of het aansluit bij de behoefte van 

de deelnemer. De studenten gaan 

de vragenlijst/onderzoeksvragen 

uitwerken en delen met de werk-

groep domotica. Op de algemene 

ledenvergadering van Vereniging 

Dorpsbelang Vledder zal de 

werkgroep de uitkomsten aan de 

inwoners presenteren.’

Harold Dijkgraaf is naast coördinator voor de  

NNCZ in Vledder e.o., ook lid van de vereniging  

Dorpsbelang Vledder. Dorpsbelang Vledder peilt 

behoeftes, houdt de ontwikkelingen in de gaten  

en maakt hierop toekomstvisies voor het dorp.  

Onlangs heeft de vereniging de buurtgesprekken 

over domotica georganiseerd, waarin Dorpsbelang 

informatie over domotica met de bewoners deelt en 

wensen en behoefte van inwoners inventariseert.

“Als domotica betekent 
dat ik langer veiliger 

thuis kan wonen, dan is 
dat waardevol”
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Wat is domotica?
Domotica is een verzamelnaam voor slimme  

apparaten die ervoor zorgen dat je comfortabeler 

woont.

Domotica en zorg
Inzet van domotica kan ook bijdragen aan het  

langer thuis wonen, door bijvoorbeeld hulp op  

afstand te organiseren.

Zorgtechnologie bij de NNCZ
De NNCZ is volop in ontwikkeling, ook op het gebied van zorgtechnologie. We werken met Dorpsbelang 

Vledder en andere partijen in het dorp samen. Op basis van de resultaten uit de buurtgesprekken denken 

we mee over de wijze waarop inwoners van Vledder zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als 

zorg en ondersteuning nodig is. Het onderzoeken welke digitale vormen van zorg hierbij aansluiten, is daar 

onderdeel van. Evenals het onderzoeken hoe die digitale zorg daadwerkelijk ingezet kan worden en wat 

daarvoor nodig is. In Vledder verlenen wij zowel thuiszorg als zorg in De Borgstee. De NNCZ zal bij de inzet 

van domotica of zorgtechnologie altijd toetsen welk effect dit heeft op de inzet van zorgprofessionals.  

De inzet van zorgtechnologie zou niet alleen een meerwaarde moeten hebben voor inwoners, maar ook  

voor zorgprofessionals. Voor inwoners kan de inzet van zorgtechnologie bijdragen aan de kwaliteit van 

leven, of veiligheid thuis. Als NNCZ vinden wij dat ook belangrijk. Daarnaast is het voor ons even zo be-

langrijk dat de inzet van zorgtechnologie ook ontlastend werkt voor zorgprofessionals, of bijdraagt aan het 

efficiënter organiseren van de zorg. De samenwerking die we in Vledder hebben, is hierbij zeer helpend. 

We kijken en denken vanuit verschillende perspectieven en komen zo tot een passende aanpak die de 

verschillende partijen ook kunnen dragen. Zorgen doen we in Vledder samen!

Voorbeelden van domotica thuis

• Lichten aan bij beweging;

•  Uw woning in de nachtstand: met één knop alle 

lichten uit, de apparatuur in de stand-by stand  

en de verwarming laag;

• Gordijnsturing;

•  Informatiemodule voor slechthorenden met  

lichtsignalen.

Voorbeelden van domotica in de zorg

• Actieve personenalarmering;

• Waarschuwingssysteem voor mantelzorgers;

•  Slim medicijndoosje dat waarschuwt als het tijd is 

(geheugenondersteuning);

•  Technologie die beweging of actief zijn stimuleert;

• Beeldbellen.



De NNCZ Dichtbij Puzzel 

Horizontaal: 

1. Achterdochtig

8. De spoorwegen

9. Ingeschakeld

10. Oevergewas

12. Deze of gene

14. Wij

15. Arabische vorst

16. Vloertegel

19. Spijsverteringskanaal

21. Bouwland

22. Vloeistof

25. Slot

27. Omroep

28. Hoeveelheid

30.  Het bedrijf van radio 

en tv

32.  Verzameling van  

gegevens

35. Godsdienst

36. Gebergte in Spanje

38. Groente

40. Europeaan

41.  Op de aangewezen 

plaats

42. Naaigerei

Verticaal: 

1. Levenslucht

2.  Oud-Hollandse  

lengtemaat

3.  Mand om koren te 

zuiveren

4. Alternatief

5. Peulvrucht

6. Organen

7. Lidwoord

8. Plaats in Zuid-Holland

11. Gitaarspeler

13.  Derde toon van de 

toonladder

17. Vlek

18.  Immigratie- en  

naturalisatiedienst

20. Behoeftige

23. Lichaamsdeel

24. Losmaken van naaisel

26. Elke

29.  Uitbouw die het koor 

van een kerk afsluit

31. Staat in de VS

33. Augmented Reality

34. Gang

37. Boom

39. Godsdienst
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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  

13 februari 2023 ingestuurd worden.  

De prijs is een overheerlijke  

NNCZ slagroomtaart!

De oplossing van de vorige puzzel  

was: leren stopt nooit.  

Uit de reacties en inzendingen  

hebben we een winnaar geloot:  

woongroep De Marjolein bij Jannes  

van der Sleedenhuis Wolfsbos.
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Vrijwilliger in beeld
Elianne Vrieze is 26 jaar en woont in Haren. Sinds 

maart dit jaar is ze vrijwilliger bij woonzorgcentrum  

De Zonnehof. ‘Het vrijwilligerswerk bevalt heel goed, 

het is gezellig om hier te zijn.’

‘Op de woensdagochtend help ik bij de creaclub.  

Hier komen zo’n acht à tien mensen uit de aanleun�at. 

We zijn nu bezig met de beleeftuin. De deelnemers 

bepalen zelf wat er in de tuin komt. Zo zijn we nu aan 

het nadenken over de kleuren en het opleuken van de 

tafels en stoelen. Eerder zijn er al vlinders gemaakt die 

in de tuin opgehangen zullen worden en er zal nog een 

grote kop en schotel worden gemaakt.’ 

‘Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de dagverzorging. Bij 

de dagverzorging komen mensen uit het dorp en de 

aanleun�at. Wij creëren hier een veilige sfeer, iedereen 

mag er zijn en er is aandacht voor ze. Soms praten we 

over dingen die in het nieuws zijn geweest of over wat 

mensen bezighoudt. Er worden ook creatieve activitei-

ten gedaan, sommige mensen zijn de hele dag aan het 

breien of we houden een sjoelwedstrijd. Het is maar 

net waar behoefte aan is.’ 

‘Ik heb de studie Medisch Beeldvormende en  

Radiotherapeutische Technieken gedaan. Tijdens mijn 

studie en het werk in het ziekenhuis was communica-

tie erg belangrijk. Dat komt ook hier weer terug, ook 

al is het een heel andere doelgroep. Het contact met 

de bezoekers van de dagverzorging is goed. Ik vind 

het heel leuk en leer ze steeds beter kennen. Maar 

ook als iemand voor één keer langskomt, is het de 

uitdaging om te ontdekken wat voor persoon het is  

en daar op in te spelen.’

‘Het vrijwilligerswerk brengt mij voldoening doordat ik 

iets kan betekenen voor een ander. Voor mij is het een 

geslaagde dag als ik iemand iets heb kunnen brengen 

of als iemand net iets meer uit zich heeft kunnen 

halen. Ik probeer mensen te stimuleren om dingen zelf 

te doen en eigen regie te houden. Ik denk dat het voor 

meer jonge mensen goed is om hier vrijwilligerswerk 

te doen. Toen ik begon had ik geen ervaring met  

ouderen, maar het heeft me allemaal inzichten  

gegeven. Het is voor iedereen goed om over de eigen 

grenzen heen te kijken en iets te doen wat misschien 

niet direct in het straatje past. Ik denk dat heel veel 

mensen daarvan kunnen leren en er veel aan kunnen 

hebben. Zo komt er bijvoorbeeld een meneer uit het 

Elianne Vrieze

dorp naar de dagverzorging. Hij heeft altijd zoveel 

goede wijsheden en uitspraken. Iedere keer heeft hij 

een spreuk van de dag en schrijft hij verhaaltjes op. 

Omdat hij zelf niet meer kan voorlezen vraagt hij aan 

ons of wij het willen voorlezen aan de groep. Daarmee 

wil hij ook echt iets doorgeven aan de anderen. Ik heb 

er in ieder geval wel wat aan.’

‘Onlangs was het 11 november en kwamen er kindjes 

van een school om bij De Zonnehof liedjes te zingen. 

Voor veel mensen staat een woonzorgcentrum ver  

van ze af, maar met zulke initiatieven breng je het 

dichterbij. Dat is belangrijk, dat iedereen erbij hoort  

en onderdeel blijft van het dorp.’

“Toen ik begon had ik geen ervaring  
met ouderen, maar het heeft me  

allemaal inzichten gegeven” 



Colofon 
NNCZ Dichtbij is een uitgave van 

de NNCZ en verschijnt vier keer 

per jaar in een oplage van 1700.

Redactie NNCZ Dichtbij:

Communicatie NNCZ 

communicatie@nncz.nl

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, Hollandsche-

veld, Grijpskerk, Noordbroek en 

Vledder (en omstreken). 

De NNCZ bedankt iedereen  

die mee heeft gewerkt aan dit 

magazine.

De NNCZ biedt u 
- Wonen

- Welzijn

- (Thuis)zorg

- Behandeling

We ondersteunen cliënten en  

dragen bij aan zo lang mogelijk  

zelfstandig te leven. Thuis, of  

in een van onze vestigingen.  

Daarvoor werken we zo veel  

mogelijk samen met familie, 

vrijwilligers, dorps coöperaties, 

gemeenten, huisartsen en  

andere professionals. Immers:  

‘Samen zijn we van waarde’.

Wilt u NNCZ Dichtbij digitaal  

ontvangen? Aanmelden kan op 

www.nncz.nl.

Klantadviescentrum 
Heeft u vragen op het gebied  

van zorg, diensten, welzijn of 

wonen? Of over wachtlijsten en 

bemiddeling van zorg? Onze 

klant adviseurs staan u graag te 

woord. Het Klantadviescentrum  

ondersteunt u bij het zelfstandig 

wonen en helpt bij het vinden  

van passende hulp. 

Noord Nederlandse Coöperatie  

van Zorgorganisaties

NNCZ

Klantadviescentrum: 

Telefoon: 0800 7076

NNCZ (bezoekadres)

Stephensonstraat 1

7903 AS Hoogeveen 

Algemene informatie  

nummer: 0528 200 200

www.nncz.nl / info@nncz.nl 


