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Een samenleving
waarin iedereen
ertoe doet
De samenleving verandert. De betekenis en uitvoering
van wonen, zorg en welzijn veranderen mee. De wensen
en behoeften van wat burgers nodig hebben en belangrijk
vinden om hun leven op een voor hen zo comfortabel mogelijke
manier voort te zetten, zijn anders dan een aantal jaren geleden.
Mensen willen graag zo lang mogelijk thuis
zelfstandig en plezierig wonen. Als Zorggroep
helpen, ondersteunen en adviseren we mensen
bij hun wens om ook thuis te kunnen blijven
wonen en de regie te blijven voeren over alles
wat voor hen de moeite van het leven waard
maakt. Wij zien het als onze taak voortdurend
aandacht te hebben voor dat wat mensen willen
en belangrijk vinden.

woont en dat er vanuit sociale
betrokkenheid omgezien wordt
naar elkaar. Een mooi voorbeeld daarvan
is de samenwerking tussen de Zorggroep, de
JP van de Bent Stichting, Wetland Wonen en
Sociaal Werk De Kop om wonen, welzijn en zorg
in Vollenhove meer met elkaar te verbinden, met
als doel genoemde thema’s betekenis te geven
in het leven van alledag in Vollenhove.

Dat doen we niet alleen. We werken samen
met regionale partners aan nieuwe woonzorg
concepten en buigen ons over de vraag hoe we
nu en in de toekomst – met elkaar – slimmere
verbindingen kunnen maken tussen wonen,
welzijn en zorg. Niet de zorg staat centraal, maar
het wonen. Belangrijke thema’s zijn ‘prettig
wonen’ en ‘omzien naar elkaar’.
We vinden het waardevol dat mensen onderdeel
kunnen blijven van hun eigen sociale omgeving
en gezien, gehoord en gekend worden. Dat je er
toe doet in de buurt, de wijk en de straat waar je

Dit Zorgmagazine staat boordevol informatie en
persoonlijke verhalen. Ik hoop dat u al lezende
tussen de regels door ziet waar het echt over
gaat in de zorg; warme en bijzondere relaties
tussen mensen. Aandacht voor een samenleving
waarin iedereen ertoe doet en volwaardig kan
blijven meedoen. Zorggroep Oude en Nieuwe
Land wil daar graag vanuit een sterke lokale
binding een bijdrage aan leveren!
Frank Kodden, bestuurder Zorggroep
Oude en Nieuwe Land
Zorgmagazine 2018 |
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Zorg thuis

Wijkteam De Wieden
is betrokken en flexibel

Wijkteam De Wieden

“We weten wat we
van elkaar kunnen
verwachten, we zijn
flexibel en zien en
spreken elkaar regelmatig.
”

“Ons team is heel betrokken. We zijn flexibel, de lijnen zijn kort en we willen allemaal het
beste voor onze mensen”, zeggen Ferna, Nicol, Paulien, Erna, Jasmijn, Margré, Elisa en Timo.
Samen vormen ze wijkteam De Wieden. De verzorgenden en de verpleegkundige bieden zorg
aan huis in Wanneperveen, Belt Schutsloot en omgeving.
“En dat doen ze naar volle tevredenheid”, zeggen
Pieter (74) en Jelske Laverman (70). De bewoners van Wanneperveen worden ondersteund
door team De Wieden van Zorggroep Oude en
Nieuwe Land. “De zorg is goed, de zorgmedewerkers zijn vriendelijk, maar het belangrijkste
vind ik dat ze de tijd nemen voor mijn vrouw”,
zegt Pieter Laverman.
4
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Behoorlijke stap

Hij vertelt dat zijn vrouw Alzheimer heeft.
“Ik verzorg haar 7 dagen in de week, 24 uur per
dag. Toen ze haar pols brak tijdens een val in de
badkamer, adviseerde onze huisarts ons om
thuiszorg in te schakelen. En om eerlijk te zijn,
voor mij was dat een behoorlijke stap.” Achteraf is Pieter Laverman blij dat hij die stap heeft

U kunt bij de wijkteams van Zorggroep Oude
en Nieuwe Land terecht voor medische handelingen, zoals pijnbestrijding, medicijnen
geven, infuus verzorgen, insuline spuiten
en/of stoma- en wondverzorging. Ook
bieden ze hulp bij dagelijkse handelingen

genomen. “Ook nu het gips van haar hand af
is, wordt mijn vrouw ‘s morgens gewassen en
aangekleed en komen de dames en heer van
team De Wieden ‘s avonds bij ons langs om mijn
vrouw in haar pyjama te helpen. Het voelt heel
fijn dat niet alle zorg alleen op mij aan komt.”

“De zorg is goed, de zorg
medewerkers zijn vriendelijk,
maar het belangrijkste vind ik dat
ze de tijd nemen voor mijn vrouw.”
Flexibel en klein team

“Het klikt”, zegt hij enthousiast. “Team De
Wieden is klein, dus we kennen iedereen goed.
De zorgmedewerkers gaan heel respectvol met
hun cliënten om en nemen – ondanks het feit
dat ze het druk hebben – de tijd om tijdens een
kopje koffie te vragen hoe het echt gaat.”
Verzorgenden Nicol Tuin en Margré Hansman
vertellen dat de kracht van hun team is dat ze de
tijd nemen voor cliënten. “Pas dan bouw je een

zoals opstaan, wassen, douchen, aankleden,
naar het toilet gaan, het aan- of uittrekken
van steunkousen en verstrekken van hulp
middelen en verpleegartikelen. Ze ondersteunen bij personenalarmering en er wordt
nachtzorg geboden als dat nodig is.

goede band met elkaar op en kan je als
team inspringen op veranderingen of extra
hulpvragen.” De sfeer binnen het team is goed.
“We weten wat we van elkaar kunnen verwachten, we zijn flexibel en zien en spreken elkaar
regelmatig.”
Naast bewoners van Wanneperveen en Belt
Schutsloot biedt team De Wieden zorg aan
mensen die in de zomermaanden op de
campings en bungalowparken verblijven.
“Mensen die in ons mooie gebied op vakantie
zijn, moeten ook kunnen terugvallen op
deskundige en betrokken zorg. Kortom, ons
werk is heel divers en we staan voor iedereen
klaar!”, besluiten ze enthousiast.

Meer informatie?
Kijk op www.zorggroep-onl.nl om rechtstreeks in contact te komen met het
wijkteam bij u in de buurt of bel met het
Klant Contact Team op (0521) 53 99 99.

Zorgmagazine 2018 |
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Zorg thuis

“Thuis knap ik sneller op dan in een ziekenhuisbed”

Complexe zorg aan huis

die een bloedtransfusie, chemotherapie of
palliatieve sedatie krijgen. Ook brengen wij
sondes in bij pasgeborenen of kinderen en
werken wij veel met een centrale infuuslijn of
porth-o-cath.”

“Vier keer per dag komt
een verpleegkundige langs.”

<

Anjo Geluk en
verpleegkundige
Lisette Toeter

“Ik ben ervan overtuigd dat ik thuis sneller opknap dan in een ziekenhuisbed”, zegt Anjo
Geluk uit Steenwijk. Ze kreeg eind 2017 een knieprothese. Vanwege een bacterie in haar knie
– waardoor ze opnieuw geopereerd moest worden – liep de revalidatieperiode anders dan
gehoopt. “Gelukkig kon ik rekenen op het MTH-team van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.”
Het MTH-team – dat medisch technische
handelingen uitvoert – bestaat uit acht
gespecialiseerd verpleegkundigen, die zich
richten op ziekenhuis verplaatste zorg. Dit
betekent dat de verpleegkundigen hoog
complexe technische zorg bieden.
6
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Infuuszorg

“Ons werk is heel breed”, zegt MTHverpleegkundige Lisette Toeter. “We bieden
infuuszorg, zoals bij mevrouw Geluk, maar
richten ons onder andere ook op mensen met
een morfinepompje, thuisdialyse of cliënten

Anjo Geluk zit aan de eettafel. Voor haar ligt
een mobiele pomp, die gedurende 22 uur per
dag kleine hoeveelheden antibiotica afgeeft. De
overige twee uur krijgt ze andere antibiotica.
De toediening gaat via een centrale infuuslijn,
die op de operatiekamer in een stevig bloedvat
tot nabij het hart is ingebracht. “Infecties zijn
gevaarlijk, daarom controleren we dagelijks
of het gebied rustig is en vervangen we
regelmatig de infuuslijnen en dopjes”, vertelt de
verpleegkundige.
De Steenwijkse is blij met de zorg. “Toen ik
uit het ziekenhuis kwam, zorgde het MTHteam ervoor dat de juiste infuusvloeistoffen
en andere benodigdheden werden afgeleverd.
De verpleegkundigen sloten de infusen aan
en maakten -in samenspraak met mij en het
ziekenhuis- een toedieningsschema. Vier keer
per dag komt een verpleegkundige langs.

24 uur per dag

“Het MTH-team beschikt over veel kennis en de
verpleegkundigen zijn 24 uur per dag bereikbaar.
Mocht er iets aan de hand zijn, dan kan ik ze

altijd bellen. Dit geeft me het gevoel dat ik in
goede handen ben”, zegt ze.
Lisette Toeter vertelt dat zij en haar collega’s
veel contact hebben met specialisten in
ziekenhuizen, huisartsen en apotheken.
“We hebben een helikopterview en zorgen
ervoor dat alle complexe zorg op een goede
manier samenkomt. Daarnaast kunnen
verpleegkundigen uit de wijk ons bellen voor
begeleiding en advies.”
Anjo Geluk benadrukt dat de MTH-verpleeg
kundigen veel meer doen dan alleen technische
handelingen. “Als je zo lang zorg krijgt – bij mij
twee maanden – ontstaat er een band. Tijdens
het werk is er tijd voor een praatje en er wordt
echt gekeken waar je behoefte aan hebt.”

Op eigen benen

Anjo Geluk voelt zich goed. “Mijn doel is om
helemaal te herstellen. Ik wil weer – letterlijk
en figuurlijk – op eigen benen kunnen staan”,
zegt ze. Ze is blij met de gespecialiseerde zorg
aan huis. “Ik had er niet aan moeten denken om
maandenlang in het ziekenhuis te liggen. Thuis
voel ik me prettig en kan ik gemakkelijker mijn
gewone leven weer oppakken.”

Meer informatie?

Bel met (0527) 74 40 64 of mail naar:
thuiszorgmth@zorggroep-onl.nl.

Zorgmagazine 2018 |
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Gespecialiseerd verpleegkundigen
geven advies en begeleiding
Als u heeft gehoord dat u een (chronische) ziekte heeft, komen er veel vragen op u af.
Wat houdt mijn ziekte precies in? Welke behandeling staat me te wachten? Wat gaat
er veranderen in mijn dagelijks leven? Via Zorggroep Oude en Nieuwe Land krijgt u de
mogelijkheid van een huisbezoek door een gespecialiseerd verpleegkundige. U kunt dan over
uw ziekte praten en vragen stellen. De gespecialiseerd verpleegkundigen geven advies op
maat en begeleiden u en uw naasten bij het op peil houden of verbeteren van de kwaliteit
van uw leven.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

NAH ontstaat van het ene op het andere
moment door een beroerte of een ongeval.
Een enorm ingrijpende gebeurtenis voor u
en uw omgeving. Heeft u vragen over het
hersenletsel en de gevolgen of mogelijkheden
op langere termijn? De neurologie- en
Parkinsonverpleegkundigen geven u graag
informatie en advies.

Henneke van Beek en Sandra Storck,
undigen
de neurologie- en Parkinsonverpleegk

Dementie

Astma en COPD

Astma of COPD kan grote invloed hebben op uw
dagelijkse activiteiten. De verpleegkundigen brengen in
kaart welke factoren verergering van de astma of COPD
kunnen veroorzaken. Ze geven praktische tips over het
gebruik van hulpmiddelen en helpen met medicatie.
Verder ondersteunen ze bij het ‘saneren’, oftewel
adviseren over de inrichting van uw woning zodat u
zo min mogelijk klachten heeft.

De dementieverpleegkundigen bieden hulp
en zorg aan mensen met dementie en
ondersteuning aan de naaste familie. Ze
zijn een vast aanspreekpunt en vertrouwd
gezicht, gaan op huisbezoek en bekijken
samen welke zorg en ondersteuning
gewenst is. Ze denken mee, helpen bij het
maken van keuzes, regelen hulp en hebben
zo nodig overleg met de huisarts en/of
andere hulpverleners.

Wondzorg

Diabetes

Diabetes heeft een grote impact op het
dagelijks leven en is helaas niet te genezen,
maar gelukkig wel goed te behandelen. Onze
diabetesverpleegkundigen, gespecialiseerd in
type 2, leren u zo goed mogelijk uw diabetes
te managen. Het doel is dat de ziekte op de
achtergrond raakt.

8

| Zorgmagazine 2018

Heeft u een wondje, maar weet u niet wat u er
het beste op kunt doen? Heeft u last van een
wond die maar niet wil genezen? Dan kunt u
terecht bij verpleegkundigen met aandachtsveld
wondzorg. U krijgt advies op maat, toegespitst
op uw situatie. Ze geven uitleg hoe u de wond
moet verzorgen en natuurlijk behandelen ze de

Incontinentiezorg

Als u ongewild urine of ontlasting verliest, is het
belangrijk dat u hulp zoekt. Gelukkig zijn er
verschillende behandelingen die u kunnen helpe
n de incontinentie te verminderen. Soms kunt
u
zelfs helemaal van uw klachten afkomen. De incon
tinentieverpleegkundigen geven uitleg over de
oorzaken, het soort urineverlies en het opvangma
teriaal. Ook helpen ze desgewenst bij toiletgang
en de verwisseling van het materiaal.

Palliatieve zorg

eving
Thuis sterven in een vertrouwde omg
is de wens van veel mensen die in
e
hun laatste levensfase verkeren. Onz
bieden
gespecialiseerd verpleegkundigen
u en uw
nen
warme, betrokken zorg en kun
de en
naasten in deze periode met passen
liefdevolle zorg bijstaan.

Meer weten?

Bel (0527) 63 03 50 of mail naar:
secretariaat@adviesenbehandelcentrum.nl.

wond zo nodig zelf.

Zorgmagazine 2018 |

9

Jeugd en Sociaal werk

Consultatiebureaus
Steenwijkerland
naar GGD IJsselland
Vanaf 1 januari 2018 is Zorggroep Oude en Nieuwe Land niet meer
verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg voor de 0 tot
4-jarigen in Steenwijkerland, maar GGD IJsselland. “De overgang
is goed verlopen en voor ouders en kinderen verandert er weinig”,
zegt Jenneke Bok van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.
Ouders en kinderen
hebben gewoon
contact met dezelf
Jenneke Bok
de consultatie
bureauassistenten,
jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen
en kunnen terecht op het vertrouwde consultatiebureau in de buurt net als voorheen. “We
hebben ons er hard voor gemaakt dat de zeven
consultatiebureaus in Steenwijkerland blijven
bestaan en dit is gelukt. De GGD zet alles wat we
de afgelopen jaren hebben opgebouwd voort”,
zegt Jenneke.

Nieuwe situatie

De gemeente besloot alle taken rondom jeugdgezondheidszorg bij één organisatie neer te
10 | Zorgmagazine 2018

leggen: GGD IJsselland. “Tuurlijk vonden we het
jammer, maar we begrijpen het besluit van de
gemeente ook. Nu is alle jeugdgezondsheidszorg
voor 0 tot 18 jaar in één hand”, vertelt Jenneke.
Jenneke vertelt dat haar voormalige collega’s nu
in dienst zijn bij GGD IJsselland. Iedereen hield

Kinddossier en privacy
Lees op www.ggdijsselland.nl over
haar geheimhoudingsplicht en hoe GGD
IJsselland omgaat met uw privacy.
GGD IJsselland gebruikt alle gegevens
uit gezondheidsonderzoeken anoniem
voor rapporten over de gezondheid van
jongeren binnen de regio IJsselland.

zijn baan en na het traject kregen beide organisaties complimenten over de wijze waarop de
overgang verliep. “We spreken oud-collega‘s nog
gewoon bij de lunch en we komen elkaar op professioneel vlak – bij gezinnen die baat hebben bij
thuisbegeleiding van Zorggroep Oude en Nieuwe
Land bijvoorbeeld – ook weer tegen.”

Na de geboorte
• Gehoortest: uw
baby krijgt een kle
in
dopje in het oor. Di
t is verbonden met
meetapparatuur.
Zo nodig verwijst
GGD
IJsselland u door vo
or verder onderzoe
k.
• Hielprik: er worde
n een paar druppe
ls
bloed afgenomen
via een prikje in de
hiel. Hiermee kan
een aantal aangeb
oren
ziektes worden on
tdekt.

Aanspreekpunt

Ouders en verzorgers van kinderen van 0 tot 4
jaar hebben een brief gehad met informatie over
de overgang. Ouders houden hetzelfde aanspreekpunt en kunnen Mijn Kinddossier
blijven gebruiken.
Wat wel verandert is het telefoonnummer, per
1 januari 2018 is dat het nummer van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland:
088 443 07 02. Meer informatie kunt u vinden
op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.

Tussen de 10e en de 14e dag
• De jeugdverpleegkundige maakt een
afspraak om op bezoek te komen. U kunt
dan kennismaken en vragen stellen op
het gebied van verzorging, groei, voeding
en de ontwikkeling van uw baby. Daarnaast vertelt ze wat u kunt verwachten
van de afdeling Jeugdgezondheidszorg
van GGD IJsselland.

Zorgmagazine 2018 | 11
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Thuisbegeleiders van Zorggroep Oude en Nieuwe Land zoeken verbinding

“Samen nemen
we kleine stapjes”

waarbij een cliënt geen structuur (meer) heeft
in zijn dagelijks leven. Dit kan zich uiten in
vervuiling van de omgeving en eigen persoonlijke
hygiëne. Dan gaan wij samen kijken wat de cliënt
zelf kan doen, bespreken dit en sluiten aan bij de
mogelijkheden van de cliënt. En soms nemen we
tijdelijk taken over. Opvoedingsondersteuning
is ook onderdeel van onze inzet. Dan staan we
naast de ouder op de momenten waarop dit
nodig is, soms tijdens het opstaan of tijdens
het eten, zodat de ouders weer grip krijgen op
hun opvoeding.”

Praktisch

Ada
Boven v.l.n.r. Carleen, Fleur, Hennie en
nde thuisbegeleiders).
Onder: Rina en Jenneke (leidinggeve
(Renske ontbreekt op de foto)
De thuisbegeleiders van Zorggroep Oude
en Nieuwe Land helpen mensen in de
gemeente Steenwijkerland die de grip
op het dagelijks leven lijken te verliezen.
Ze helpen met structuur en bieden
ondersteuning en activatie.

“Ons team is betrokken en flexibel. We luisteren
en zoeken verbinding. We noemen ons ook wel
het ‘Handen-uit-de-mouwen-team’,” vertelt Rina
Bennink, coördinator van de thuisbegeleiding.
“We gaan eerst het gesprek aan over iemands
hulpvraag, daarna gaan we samen aan de slag.
12 | Zorgmagazine 2018

Misschien heeft iemand moeite om overzicht te
houden met de post of administratie, we gaan
dan met de cliënt aan de slag, door samen de
brieven te openen en te ordenen in mappen.
Hierdoor krijgt de cliënt inzicht en overzicht over
zijn financiële situatie. Soms is er een situatie,

“Soms is een gesprek al voldoende. Andere
keren gaan we samen praktisch aan de slag.
In kleine stappen werken we aan het
verbeteren van de situatie“, legt Rina uit.

“Het is een cadeautje
om te zien hoe iemand weer
in zijn kracht komt.“
Een thuisbegeleider kan ondersteuning
bieden bij mensen van 0 - 100 jaar. De
problemen kunnen variëren van sociale en/
of psychiatrische kwetsbaarheid, dementie,
eenzaamheid, rouwverwerking, mensen zonder
netwerk of verwaarlozing tot mensen met
een verstandelijke beperking die problemen
ondervinden. Maar een thuisbegeleider is er
ook voor mensen met gedragsproblemen
of verslaving. Kortom ondersteuning in de
thuissituatie op een praktische manier.

“De hulp die we bieden is vaak gericht op het
hele gezin. Thuisbegeleiding helpt iemand weer
regie te krijgen over zijn eigen leven. We spelen
daarbij in op de situatie en cliënten hebben
zo veel mogelijk een vaste thuisbegeleider.
Hierdoor ontstaat een vertrouwensband.”

Cadeautje

“Het is een cadeautje om te zien hoe iemand
weer in zijn kracht komt. Dat mogen we ook
vieren met de cliënt. We komen soms binnen
in situaties waarbij iemand geen oog meer
heeft voor zijn huishouding en omgeving. Het is
prachtig om te zien als een cliënt weer plezier
krijgt in zijn leven, dat hij zich gehoord voelt en
eindelijk geholpen is. Deze mensen hebben geen
behoefte aan weer iemand die op de bank over
de doelen komt praten, maar wel aan iemand die
met hen samen aan de slag gaat. Als het nodig
is, kunnen we altijd terugvallen op de kennis en
kunde van onze collega’s. Als Zorggroep weten
we veel en hebben we veel specialismen in huis.
Hier maken we dankbaar gebruik van.”
Verwijzing naar thuisbegeleiding van de
Zorggroep gaat in Steenwijkerland via het
WMO-loket van de gemeente.

Meer informatie?

Bel naar (0521) 53 98 55 of mail naar:
ThuisbegeleidingSTW@zorggroep-onl.nl

Zorgmagazine 2018 | 13

Wonen en zorg

Zorgbemiddelaars hebben oog en oor voor wensen en behoeften

“Er is thuis vaak meer mogelijk
dan mensen denken’’

Gretha Rook, Sonja Slager en Wendy van den Berg zijn zorgbemiddelaars bij Zorggroep Oude
en Nieuwe Land. Zij kunnen alles vertellen over de mogelijkheden van wonen en zorg in de
regio. “Iedereen is anders en iedere situatie is anders. We luisteren daarom goed”, vertellen ze.

De zorgbemiddelaars werken vanuit verschillende locaties in de gemeenten Steenwijkerland,
Noodoostpolder en Urk.” We worden vaak gebeld
door een familielid, mantelzorger, verpleeg
kundige of huisarts als blijkt dat thuis wonen
niet langer meer gaat. Meestal is het een grote
stap om informatie over zorg in te winnen. Eén
van ons komt langs voor een laagdrempelig,
persoonlijk gesprek en we inventariseren alle
vragen, wensen en behoeften”, vertelt Gretha.
“Er is thuis vaak veel meer mogelijk dan mensen
denken.”

Emoties

Dit persoonlijke gesprek vindt zoveel mogelijk
thuis plaats. “Tijdens deze ontmoeting worden
veel dingen helder. Met de zorgvrager en de
mantelzorger bespreken we wat iemand nodig
heeft en waar dit kan. Dat kan thuis zijn of in een
woonzorglocatie. Dat kan tijdelijk zijn of voor
langere duur. Je neemt hiervoor de tijd, want
vaak gaat dit toch gepaard met emoties”, legt
ze uit.
v.l.n.r. Gretha Rook, Sonja Slagter en Wendy van den Berg

14 | Zorgmagazine 2018

“We voelen ons
verantwoordelijk.”

“In eerste instantie wordt een plek dichtbij huis
gezocht. Dit voelt vertrouwd en ook voor
mantelzorgers is het prettig in de buurt te zijn.
Als we samen een goede plek vinden, maken
we een afspraak voor een bezoek. Tijdens dit
bezoek proeven we de sfeer, bekijken we het
huis en spreken we met een verzorgende”,
legt Sonja uit.

“Eén van ons komt langs voor een
laagdrempelig, persoonlijk gesprek
en we inventariseren alle vragen,
wensen en behoeften.”
“Als er niet direct een plek is, wachten we totdat
deze vrijkomt. We houden ondertussen nauw
contact. Als de verhuizing in gang gezet kan
worden, zorgen we dat de nieuwe bewoner goed
wordt opgevangen. We willen graag dat de weg
naar het verpleeghuis of kleinschalig wonen zo
soepel mogelijk verloopt, juist omdat dit niet
zomaar iets is”, zegt ze.
Lees verder op pagina 16 >>
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Verantwoordelijk

“We voelen ons verantwoordelijk en proberen de
zorgvrager, met de familie of mantelzorger zo
goed mogelijk te begeleiden. Ons doel is dat de
mensen die een beroep op ons doen, tevreden
zijn. Dat er een plek gevonden wordt waar ze
zich goed voelen.”

“Samen kijken we wat helpt.”

25 jaar werkzaam bij de Zorggroep, voordat ze
zorgbemiddelaar was werkte ze onder andere
als wijkverpleegkundige, zorgondersteuner en
medewerker van het Serviceteam wijkverpleging. Sonja doet dit werk zo’n 6 jaar. “Bij ons
draait alles om de zorgvrager en de omgeving
van deze zorgvrager. Samen kijken we wat helpt
en wat bijdraagt op het moment waarop dat
nodig is”, vertelt ze enthousiast.

Wendy werkt sinds kort als zorgbemiddelaar
en heeft hiervoor 13 jaar als verpleegkundige
gewerkt in Verpleeghuis Talma Hof. Gretha is al
Woonzorgcentrum en Kle
inschalig wonen
Nieuw Clarenberg, Vollenh
ove

ewiede, Giethoorn
Verzorgingshuis Zonn

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is
24 uur per dag, 7 dagen per week
bereikbaar. Voor allerlei vragen
over zorg en ondersteuning kunt u
overdag contact opnemen met ons
Klant Contact Team. Bijvoorbeeld
voor meer informatie over verzorging en verpleging thuis, personenalarmering, revalidatie of wonen in
één van onze woonzorglocaties.

Kleinschalig wonen De Me
enthehof, Steenwijk

Meer informatie over wonen en
zorg of revalidatiezorg in één van de
locaties van de Zorggroep? Bel met
één van onze zorgbemiddelaars op
telefoonnummer (0527) 61 49 95.
De zorgbemiddelaar gaat graag vrij
blijvend met u in gesprek om samen
met u te kijken wat uw wensen en
behoeften zijn. Mailen kan ook naar:
zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl.
Kleinschalig wonen De Zaaier, Blokzijl
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Mantelzorger Annemiek Doup-Van der Zande is enthousiast over De Zaaier

“Mijn vader heeft zijn
thuis gevonden”

Sinds begin 2017 woont de vader van Annemiek Doup-Van der Zande in De Zaaier in Blokzijl.
“De gedachte dat hij goed verzorgd wordt, op een fijne plek met lieve mensen,
geeft mij enorm veel rust”, vertelt Annemiek.
Annemiek is zelf verzorgende bij Zorggroep Oude
en Nieuwe Land. Daarnaast is ze al jarenlang
mantelzorger van haar vader. “Ik werk inmiddels
zestien jaar in het wijkteam van Giethoorn. Leuk
en dankbaar werk. Doordat mensen goede en
betrokken zorg aan huis krijgen kunnen ouderen
langer in hun eigen omgeving blijven wonen.”
Dit was ook het geval bij haar vader. “De wijkverpleging kwam een paar keer per dag langs en
daarnaast had hij mij als mantelzorger. Zo kon hij
lekker in zijn eigen huis blijven”, vertelt ze.
Toch kwam hier twee jaar geleden een einde
aan. “Ik ging met mijn gezin op vakantie en zag
het absoluut niet zitten mijn vader alleen thuis
te laten. Hij belde mij toentertijd minstens een
paar keer per dag (en nacht) in verwarde staat
op. Zo kon ik hem niet achterlaten.”

Opleven

Annemiek nam contact op met Verzorgingshuis
Zonnewiede in Giethoorn en al snel was er een
logeerplek voor haar vader geregeld. “Dat was
18 | Zorgmagazine 2018

enorm fijn voor hem. Hij leefde hier helemaal op.
Na onze vakantie is hij daarom ook niet meer
terug naar huis gegaan.”
Dit ging een aantal maanden goed tot hij, door
zijn dementie, er regelmatig alleen op uit besloot
te gaan. “Ik werd meerdere keren per week door
één van de winkels uit het dorp gebeld dat mijn
vader daar rondliep.”
Omdat Zonnewiede geen kleinschalig wonen
heeft, besloot Annemiek samen met de familie
en de Zorggroep, dat het beter was dat haar
vader naar De Zaaier in Blokzijl verhuisde. “Hier
wordt de hele dag door op hem gelet en kan hij
niet zomaar de hort op. Het is een rustgevende
gedachte dat ik niet elk moment van de dag
gebeld kan worden, omdat ik mijn vader weer
ergens op moet halen.”

Rust

Toch was het in het begin wel even moeilijk voor
Annemiek. “Het is net even weer een stapje

Annemiek Doup-Van der Zande
met haar vader

verder. In het begin was hij zich nog van een
heleboel bewust en begreep hij niet waarom
hij bepaalde dingen deed. Dan wilde hij gewoon
het liefst met ons mee naar huis. Nu merk ik
gelukkig dat ook hij zijn rust en thuis hier heeft
gevonden.”
De Zaaier heeft twee verdiepingen met een
gezamenlijke huiskamer voor 6 bewoners. Iedere
bewoner heeft een eigen kamer. “Er heerst hier
een huiselijke sfeer en de medewerkers gaan
met de bewoners om alsof het hun eigen familie
is. Eigenlijk is het net een hotel”, zegt Annemiek
lachend. “Er worden leuke activiteiten georganiseerd, er is goede verzorging en er wordt zelfs
gevraagd wat je wilt eten.”

Cliëntenraad

Nu ze als mantelzorger een andere rol heeft
gekregen, heeft Annemiek wat meer ruimte om
andere dingen op te pakken. “Lange tijd bestond
een groot gedeelte van mijn dag uit mijn werk

en de zorg voor mijn vader. Dat ging soms wel
eens ten koste van mijn gezin. Nu heb ik ook tijd
voor andere dingen. Sinds februari zit ik in de
cliëntenraad van De Zaaier. De ouderen kunnen
niet meer zo goed zelf aangeven wat ze willen.
Dus dat doe ik graag voor ze.”
Door haar achtergrond in de zorg verwacht
Annemiek dat deze rol haar wel ligt. “Ik ben
natuurlijk nog maar net begonnen, dus ik moet
er nog even mijn weg in vinden. Maar het gaat
vast wel goedkomen. Ik weet waar de behoeftes liggen en dat is het belangrijkste”, besluit
Annemiek.

Meer informatie?

Bel met één van onze zorgbemiddelaars
op (0527) 614995 of mail naar:
zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl
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In De Meenthehof wonen mensen met
dementie. “De sfeer is huiselijk en helemaal
gericht op mensen met dementie. Oma voelt
zich hier thuis en wij ook. De verzorgenden op de
groep zijn gastvrij en we maken vaak ook even
een praatje met de andere bewoners. Het is er
gezellig. Ja, we zijn dankbaar dat oma hier mag
wonen”, zeggen de zussen.

Onrustig

“Sinds oma hier woont is ze een stu
k
rustiger. We bezoeken haar regelm
atig.
Dan nemen we haar even mee naa
r
buiten, kijken naar foto’s van vroege
r,
lopen we naar de goudvissen of drin
ken
gewoon een kopje koffie”, vertellen
Saskia en Moniek Lenis. Hun oma,
mevrouw Lenis, woont in De Meent
hehof
van Zorggroep Oude en Nieuwe Lan
d.

Saskia en Moniek Lenis komen graag in De Meenthehof

“Oma voelt zich hier
thuis en wij ook”
20 | Zorgmagazine 2018

Saskia vertelt dat haar oma ruim twee jaar
geleden naar De Meenthehof verhuisde. “Thuis
wonen ging niet meer. Oma at slecht, liet de
badkamerkraan aanstaan (met als gevolg een
groot waterballet) en was boos en onrustig. In
samenspraak met de casemanager dementie
besloten we dat het beter was dat oma in De
Meenthehof ging wonen. In het begin moest ze
heel erg wennen, maar nu weet ze niet beter.”
“We bezoeken haar regelmatig en doen dit met
liefde, maar soms is het ook verdrietig”, zeggen
ze. Moniek: “Een deel van oma is weg. Je voert
niet meer de gesprekken die je vroeger met oma
voerde en als je in haar ogen kijkt zijn ze wat
leger. Ze toont haar emoties minder.” Saskia:
“Eigenlijk is de humor het meest overeind
gebleven. Oma maakt veel grapjes en dat is
heel leuk. Vroeger was ze wat serieuzer.”

Geheugensteuntjes

“Sommige dingen blijven hetzelfde. Vroeger
hingen bij oma thuis overal post-it blaadjes
met aantekeningen en geheugensteuntjes.
Tegenwoordig heeft ze een boek, waar ze
in opschrijft wat ze gedaan heeft. Zo kan ze

altijd teruglezen wat ze die dag gedaan heeft”,
vertellen ze.
Saskia en Moniek zijn mantelzorgers. Al voelt dit
volgens hen niet zo. “We doen het omdat we van
oma houden”, zeggen ze. Moniek, verzorgende
IG in opleiding bij Zorggroep Oude en Nieuwe
Land, vertelt dat het niet vanzelfsprekend is
dat mensen regelmatig bezoek krijgen. “In
verpleeghuizen komt ook veel eenzaamheid
voor. Dat is heel verdrietig om te zien.”
“De rol van mantelzorgers is de laatste jaren
belangrijker geworden en wordt in de toekomst
alleen maar belangrijker”, zegt Saskia. Saskia,
die sinds kort lid is van de cliëntenraad van De
Meenthehof, studeert toegepaste gerontologie.
“Als toegepast gerontoloog richt je je op wensen
en ideeën van ouderen en ben je gericht op
kansen en mogelijkheden. Super interessant èn
actueel.”
De zussen lopen naar hun oma en vragen of
ze met hen op de foto wil. “Tuurlijk wil ik dat!”,
zegt ze. Ze zoeken een mooie hoek in de hal
op en lachen vrolijk. De duimen gaan
enthousiast omhoog.

Meer informatie over wonen en
zorg in De Meenthehof?
Bel met één van onze zorgbemiddelaars
op (0527) 614995 of mail naar:
zorgbemiddeling@zorggroep-onl.nl
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Dini Steen is vrijwilliger in Nieuw Clarenberg

Dini (62) is veertien jaar geleden als vrijwilliger bij
Nieuw Clarenberg begonnen en is sindsdien elke
week in het woonzorgcentrum te vinden. “Het
is mooi en vooral dankbaar werk. De bewoners
vinden het fijn om van hun kamer af te zijn en
genieten van de gezelligheid om zich heen.”

“Blije gezichten,
daar doe ik het voor”

“Uiteindelijk kunnen we eigenlijk nog
best wel wat handen gebruiken.”
Kletsen over vroeger

Op maandagmorgen is Dini aanwezig bij de
dagopvang. Daarnaast helpt ze twee keer per
maand mee tijdens de koffie avond. “Op de
dagopvang worden verschillende activiteiten
georganiseerd, van knutselen tot bakken. Ook
lezen we samen de krant en wordt er regelmatig
over vroeger gekletst. Dan bespreken we
bijvoorbeeld hoe de was thuis gedaan werd of
wat men welke dag van de week at.”

Dini Steen

In het verleden was Dini nog meer uren in
het woonzorgcentrum aanwezig, maar nu ze
kleinkinderen heeft moet ze haar aandacht wat

meer verdelen. “Toen ik als vrijwilliger begon
hielp ik zo vaak mee dat ik wel eens grapte dat ik
hier nog net geen bed had staan”, lacht Dini. “Het
liefst wil je altijd en overal inspringen wanneer
het nodig is.”

Meer handen

Op dit moment zijn er ongeveer honderd
vrijwilligers actief in Nieuw Clarenberg. “Dit
klinkt veel maar het is goed om je te realiseren
dat voor elke activiteit een vrijwilliger nodig is.
Daarnaast is er ook wel eens iemand op vakantie
of ziek. Uiteindelijk kunnen we eigenlijk nog
best wel wat handen gebruiken. Vrijwilligers
zijn steeds meer nodig. Tegenwoordig worden
heel veel welzijnsactiviteiten door vrijwilligers
gedaan.”
Nieuw Clarenberg is dan ook erg blij met mensen
als Dini, die een aantal uur per week willen
helpen. Om hen hiervoor te bedanken wordt er
elk jaar een vrijwilligersbuffet georganiseerd.
“Het buffet is altijd erg gezellig. Ik hoef niks
terug voor mijn werkzaamheden, maar het
is toch leuk om te weten dat je gewaardeerd
wordt”, besluit Dini.

Wilt u ook iets voor een ander doen?

Vrijwilligers zijn onmisbare schakels binnen de muren van woonzorgcentra.
Activiteiten vallen of staan vaak met hun aanwezigheid. “Als vrijwilliger beteken je
echt iets voor de mensen. Blije gezichten, daar doe ik het voor”, zegt Dini Steen,
vrijwilliger in Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg in Vollenhove.
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Zorggroep Oude en Nieuwe Land telt bijna duizend vrijwilligers. Overal waar mensen
wonen en werken zijn vrijwilligers van grote waarde. Lijkt het u leuk om net als Dini een
activiteit te begeleiden? Of bent u administratief sterk en heeft u nog een uurtje over?
Kijk op onze website www.zorggroep-onl.nl voor meer informatie of stuur een mail naar
vrijwilligerswerk@zorggroep-onl.nl
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Cliëntenraad zoekt altijd naar verbeterpunten

“Uiteindelijk gaat het om de
waardigheid van cliënten”
“De Meenthehof krijgt van mantelzorgers een goede beoordeling. Daar zijn we blij mee,
maar het kan altijd beter”, zegt Jannie Bosscha, voorzitter van de cliëntenraad. “Het is
belangrijk om op te komen voor de belangen van de mensen die hier wonen. Vooral omdat
zij zelf vaak niet meer in staat zijn te vertellen wat ze vinden”, vertelt ze.

Bijna alle zorglocaties van Zorggroep Oude en
Nieuwe Land hebben een cliëntenraad. Deze
cliëntenraden vertegenwoordigen cliënten en
hun mantelzorgers en willen dat mensen die bij
de Zorggroep wonen of thuis zorg ontvangen
prettig en waardig kunnen leven. “We hebben
daarom veel contact met cliënten en mantelzorgers en overleggen regelmatig met verpleegkundigen en verzorgenden”, legt Jannie Bosscha uit.

met het beleid van de organisatie,” vertelt Anjo
Geluk, voorzitter van de Centrale Cliëntenraad.

Je verdiepen in de cliënt

“De eigen regie staat hierbij centraal. Is het bijvoorbeeld mogelijk om ‘s avonds warm te eten
in plaats van ‘s middags? Kan iemand ervoor
kiezen om uit te slapen als hij of zij daar zin in
heeft? Worden de activiteiten afgestemd op de
wensen van de cliënten?”

Vertegenwoordigers van de lokale cliëntenraden
vormen samen de Centrale Cliëntenraad, die de
bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land
gevraagd en ongevraagd advies geeft. Daarvoor zijn er ook wettelijke bevoegdheden. “We
houden ons bezig met onderwerpen die direct
de cliënten betreffen, zoals voeding, de was, het
elektronisch patiëntendossier, maar zeker ook

24 | Zorgmagazine 2018

“We stellen vragen, komen met
alternatieven en zorgen er samen
voor dat de zorg nog beter wordt.”

De Centrale Cliëntenraad werkt samen met
studenten Verpleegkunde van de Noordelijke

De Centrale Cliëntenraad

Hogeschool in Leeuwarden. Zij voeren onderzoeken uit, bijvoorbeeld over het thema ‘eigen
regie’. We willen weten hoe mensen hun leven
willen leiden, wat belangrijk voor hen is en hoe
wij kunnen helpen de zorg en het beleid van de
Zorggroep hierop af te stemmen. Wie is hij of zij
en wat past bij hem of haar? Daarvoor moet je
iemand goed leren kennen en afspraken maken”,
legt Anjo Geluk uit.

Betrokken zorg

“Zorggroep Oude en Nieuwe Land staat voor
betrokken zorg. Dat is meer dan het uitvoeren
van afgesproken taken. De cliënt staat echt
centraal. We vinden dat alles wat binnen de
organisatie gebeurt, gericht moet zijn op cliënten. De rest is voorwaardenscheppend.”

“We zijn kritisch, maar hebben ook een positieve
insteek”, zegt Anjo Geluk.
“We stellen vragen, komen met alternatieven en
zorgen er op die manier voor dat de zorg beter
wordt. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat
cliënten en mantelzorgers tevreden zijn over
de zorg die ze krijgen, maar wat ons betreft zijn
er altijd verbeterpunten”, besluiten ze met een
glimlach.

Meer informatie?

Over de Centrale Cliëntenraad kunt u
informatie opvragen door een mail te
sturen naar: ccr@zorggroep-onl.nl
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Behandeling en revalidatie

Specialist ouderengeneeskunde Mahbooba Menapal over revalideren:

“We zetten mensen
weer in hun kracht”

“Ik vind het een uitdaging om me te verplaatsen in de cliënt en te kijken wat iemand weer
zelfredzaam kan maken. We zetten mensen in hun kracht en hoe we dit doen is per persoon
verschillend”, zegt specialist ouderengeneeskunde Mahbooba Menapal.

Mahbooba werkt
in De Schakel, het
revalidatiecentrum
van Zorggroep Oude
en Nieuwe Land, in
Emmeloord. Hier
kunnen mensen
revalideren na
bijvoorbeeld
een beroerte,
heupoperatie,
Mahbooba Menapal
longziekten (COPD)
of na een val. De
specialist ouderengeneeskunde werkt nauw
samen met artsen en behandelaren zoals de
fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist,
psycholoog, verpleegkundige, verzorgende en
het MTH-team.
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Kijken naar mogelijkheden

“We werken in een multidisciplinair team.
Dit betekent dat ieder vanuit zijn eigen
expertise kijkt hoe we een cliënt het beste
kunnen ondersteunen. We kijken vooral naar de
mogelijkheden van onze cliënten”, vertelt ze.
“Er heerst hier een therapeutisch klimaat.
Dit betekent dat ook naast de gesprekken en
behandelingen cliënten worden gestimuleerd om
hun grenzen op te zoeken. Zo hebben we een
lunchbuffet. Hier kunnen cliënten ‘s middags hun
eigen lunch samenstellen en boterham smeren.”
“We bieden begeleiding op het moment waarop
dit het beste uitkomt. Dit kan ook ‘s avonds of
in het weekend zijn. En dankzij het MTH-team
(waarin gespecialiseerd verpleegkundigen

(dat medisch technische handelingen uitvoert)
kunnen we ziekenhuis verplaatste zorg
bieden, zoals nierdialyse of het vernevelen van
antibiotica.”

Behandelplan

Cliënten hebben regelmatig contact met de
specialist ouderengeneeskunde. “Bij opname
voer ik een kennismakingsgesprek, waarin ik
uitleg hoe we in De Schakel werken en waarbij
we wederzijds onze verwachtingen uitspreken.
Daarna maak ik een behandelplan, waarin we
doelen formuleren en uitschrijven hoe we hier
samen naartoe gaan werken.”
“Het doel? Thuis weer zelfstandig dagelijkse
activiteiten kunnen ondernemen, zoals (trap)
lopen, wassen en aankleden, bed opmaken en
het oppakken van hobby’s. De weg hier naartoe
is voor iedereen anders. Mensen moeten het
leven bij ons vaak weer opnieuw uitvinden.
Het is mooi en waardevol om hen daarbij te
kunnen begeleiden.”
De Schakel is naast MC Emmeloord en op
loopafstand van de poliklinieken van het
Antoniusziekenhuis te vinden. “Het voordeel
hiervan is dat de lijnen met de specialisten en
de transferverpleegkundigen kort zijn. Onze

r
“Het doel? Thuis wee
zelfstandig dagelijkse
activiteiten kunnen
ondernemen.”
kracht? We werken in een multidisciplinair team
en hebben veel expertise in huis. Zo kunnen
we mensen begeleiden bij het opbouwen van
hun conditie en bieden we zowel geestelijke als
lichamelijke ondersteuning”, besluit ze.

Meer informatie?

Bel met De Schakel op telefoonnummer
(0527) 63 76 80.
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Clasien Koopmans–Witt uit Blokzijl is blij met uitleg en praktische tips van
ergotherapeut Jeannette Verstraete

“Voorlopig willen we
hier nog niet weg”

“Ergotherapeut Jeannette denkt praktisch met ons mee en schrijft al haar ideeën
overzichtelijk op. Mede dankzij haar tips kunnen mijn man en ik zo lang mogelijk thuis blijven
wonen”, zegt Clasien Koopmans–Witt (83). Ze kijkt vanuit de keukentafel uit over het water.
“Mooi he?! Voorlopig willen we hier nog niet weg”, zegt ze.
Haar man Co schenkt thee in en
gaat rond met de koekjes. Hij laat
een foto van een boot zien, waarop
ze vroeger door Friesland voeren.
“We hebben een prachtige leeftijd
bereikt. Oud worden is mooi, al is
het wel vervelend dat je lichaam je
soms wat in de steek laat.” Clasien
lacht. “Vroeger maakte ik de
manchetknopen vast van mijn
man en nu mag hij mij helpen.”

Rollator

Jeannette Verstraete en Carien Koopmans-Witt
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Clasien is slecht ter been. Dit
komt doordat haar knie versleten
is en omdat ze een klapvoet
heeft. Hierdoor verliest ze snel
haar evenwicht en is lopen en
staan lastig. Na een val in huis

werd ze angstig. Haar rollator is daarom altijd
binnen handbereik.
“In 2016 had ik voor het eerst een afspraak
met ergotherapeut Jeannette Verstraete.
Jeannette kwam bij ons thuis om te kijken of ze
iets voor me kon betekenen. Ze adviseerde me
een werk-trippelstoel te lenen. De stoel bood
uitkomst onder andere bij het koken.”

“Ook geef ik adviezen aan mensen
met dementie en hun mantelzorger,
of aan de wijkverpleging.”
Woningaanpassingen

Jeannette nam de tijd om uit te leggen hoe de
stoel werkte en we gingen samen oefenen.
Enige tijd later kwam ze terug om te horen hoe
de stoel beviel, maar ook om te kijken of er meer
aanpassingen in de woning nodig waren. Dit
bleek het geval.
“We gingen samen door het huis en ik maakte
een lijstje met punten die ervoor zouden zorgen
dat mevrouw veiliger door huis kon lopen”, vertelt Jeannette. Clasien: “Dankzij de subsidie ‘Lang
zult u Wonen’ in Steenwijkerland, waar Jeanette
ons op wees, kregen we een groot deel van de
kosten (van onder andere het verwijderen van de
drempels) vergoed.”

Tuinliefhebbers

Zij en haar man zitten bij mooi weer graag in de
tuin. Vanaf hun terras hebben ze mooi uitzicht
op de bootjes en daarachter vele hectaren

agrarische grond. “Het nadeel van onze tuin zijn
de hoogteverschillen. De oplossing was eigenlijk
heel simpel. Een goede trapleuning en de aanschaf van een oprijplaat.”
Clasien vertelt dat ze onlangs een nieuwe
douchestoel hebben aangeschaft en dat ze sinds
kort elastische kousen heeft. “En die zijn ontzettend lastig (doordat ze zo strak zitten) om aan te
trekken.” Jeannette luistert naar haar verhaal en
zegt na afloop: “Weet u dat ik ook les geef in het
aantrekken van kousen?” Clasien kijkt verbaasd.
“Nee, dat wist ik niet”, zegt ze. “Volgende week
krijg ik mijn op maat gemaakte kousen. Als het
dan nog zo lastig gaat, weet ik je te vinden.”
Jeannette vertelt enthousiast over haar vak.
“Ik kom in heel Steenwijkerland, van Blokzijl tot
Jonen. Bij de ene cliënt geef ik rijles met een
scootmobiel. Bij de ander adviseer ik over hulpmiddelen en aanpassingen of over het maken
van een dagindeling. Ook geef ik adviezen aan
mensen met dementie en hun mantelzorger of
aan de wijkverpleging. Daarnaast behandel ik
mensen met handklachten, als gevolg van onder
andere artrose en reuma. Ieder mens en
iedere vraag is anders en dat maakt mijn werk
zo divers”, besluit ze.
Meer informatie?
Bel met het Advies- en Behandelcentrum
op telefoonnummer (0527) 61 03 50
of mail naar: secretariaat@
adviesenbehandelcentrum.nl
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“Ledenvereniging
bruist van energie”

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land bruist van energie. De nieuwe ledenraad
gaat ook in 2018 door met het succesvolle Stimuleringsfonds en er staan
interessante en leuke activiteiten op de agenda. Het hoogtepunt? De lezing van
geluksmakelaar Leo Bormans op 31 oktober 2018 in de Strandhoeve in Baarlo, op
de grens van gemeente Steenwijkerland en de Noordoostpolder.
Leo Bormans reist de wereld rond als ambassadeur van geluk en is internationaal bestseller
auteur van titels als The World Book of Happiness, GELUK 2.0, The World Book of Love en
The World Book of Hope. “Hij spreekt wereldwijd
op grote congressen van Moskou tot Bangkok
en van Mexico tot Canada en dit doet hij op een
interactieve, persoonlijke en vaak humoristische
wijze”, vertelt Jos Becker, voorzitter van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land.
“We zijn heel blij dat we Leo Bormans hebben
kunnen boeken en verwachten veel belangstelling,” zegt hij enthousiast. “Wat mensen kunnen
verwachten? Een fascinerende presentatie die
antwoord geeft op de meest fundamentele
vragen in het leven. Leuk voor jong en oud!”

Stimuleringsfonds

“Een ander mooi project waar we mee bezig zijn
is het Stimuleringsfonds. Initiatieven die mensen
bij elkaar brengen en het leefplezier vergroten
kunnen rekenen op een financiële bijdrage.”

Ledenraad Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land
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“Onze vereniging
zet zich in
voor iedereen in
elke levensfase.”

Hij vertelt dat op het gebied van leefbaarheid
veel mooie ideeën en initiatieven in dorpen en
wijken zijn. “Het ontbreekt helaas vaak aan
financiële middelen om ze te realiseren. Daarom
hebben we een Stimuleringsfonds opgericht.

Met het Stimuleringsfonds willen we een positieve bijdrage leveren in ons gebied.”
Voorbeelden van initiatieven die vorig jaar
gehonoreerd werden, zijn het vernieuwen
van hulpmiddelen van een uitleenpunt in Belt
Schutsloot, uitgestelde koffie in Steenwijk, een
speelgelegenheid en een jongerenontmoetingsplek op Urk en een green experience voor jong
en oud in Espel.

22.000 leden

De Ledenvereniging telt 22.000 leden. “Onze
vereniging zet zich in voor iedereen in elke
levensfase en we zijn actief in Steenwijkerland,
in de Noordoostpolder en op Urk”, vertelt hij.
Leden en hun gezinsleden profiteren van vele
voordelen op het gebied van welzijn, zorg en
wonen. Ze ontvangen korting op allerlei diensten
en cursussen, ook aan huis.

Meer informatie over de Ledenvereniging is
te vinden op: www.uwledenvereniging.nl
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Heeft u
een vraa
g?
Bel het K
lant
Contact
Team

(0521) 5

3 99 99

Altijd en overal,
professionals
met hart voor zorg
Zorggroep Oude en Nieuwe Land is de regionale aanbieder van advies- en behandeling, verzorging
en verpleging thuis, jeugd- en maatschappelijke zorg en wonen en zorg in Steenwijkerland,
Noordoostpolder en Urk.
Vanuit kleinschalige teams voegen wij voor korte
of langere tijd waarde toe aan het leven van unieke
mensen. Onze visie op Betrokken zorg is daarbij ons
kompas. Samen met de cliënt én diens omgeving
maken we mogelijk dat die zorg gegeven wordt,
die ook echt nodig is. Die van waarde is.

Wonen en zorg

Zorg thuis

Op het moment dat dit nodig is. Dat doen wij niet
alleen, maar zo veel mogelijk met de professionele
en informele netwerken die er zijn. Samenwerken
vanuit onze kernwaarden verbinding, vertrouwen
en verantwoordelijkheid dat is waar we voor staan.

Behandeling en revalidatie

Jeugd en sociaal werk

Wil jij ook met plezier naar je werk en met een voldaan gevoel weer naar huis?
Kijk voor onze vacatures op www.zorggroep-onl.nl

