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Handige websites en adressen

www.mantelzorg.nl

www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl

www.handeninhuis.nl

www.meedrenthe.nl

www.zorgbelang-drenthe.nl

www.familievan.nl 

www.dejeugdprofessional.info

Centraal Meldpunt Hoogeveen 

Vrijwillige Thuishulp

bereikbaar bij:

Wmo-team Hoogeveen

Dekkerplein 1, Hoogeveen

t :  0528 140 528

e : informelezorgenwelzijn@dewoldenhoogeveen.nl

Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen

p/a Spekdiek 4, 9438 TD Garminge

e :  contactpunt@mantelzorghoogeveen.nl

i :  www.mantelzorghoogeveen.nl

Hospice Willem de Boer huis Hoogeveen

Duymaer van Twistweg 2, 7909 CB Hoogeveen

t :  0528 331 652

e :  info@hospicehoogeveen.nl

i :  www.hospicehoogeveen.nl

Een “bijna-als-thuis-huis” voor mensen 

in de laatste fase

Humanitas, afdeling Zuid-Drenthe 

De Korenbloem 2, 7921 BR Zuidwolde

t :  0528 353 292

e :  zuid-drenthe@humanitas.nl

Inloopuur De Haven

Inloopspreekuur van het Diaconaal Platform en 

Stichting Omzien naar Elkaar (ONE).

Leger des Heils

Schutstraat 40, 7901 EE Hoogeveen

e :  info@inloopuurdehaven.nl

Elke 1e en 3e maandag van de maand 

van 19.00 tot 20.00 uur.

Rode Kruis, afdeling Hoogeveen

Achteromsedijk 21, Noordscheschut

i : afdeling.rodekruis.nl/afdeling/hoogeveen

Vrijwillige Terminale Zorg Drenthe (VTZD)

Voor mensen in de laatste levensfase en hun naasten

t :  06 53316283

e :  info@vtzd.nl

i :  www.vtzd.nl

Hoogeveenvervoert

Sociaal vervoer

t :   0528 745615 rit aanvragen  

op werkdagen tussen 13-17 uur

e :   info@vrijwilligersvervoer.nl

i : www.vrijwilligersvervoer.nl

Stichting ONE (Omzien Naar Elkaar)

Postbus 149, 7900 AC Hoogeveen

t :  06 522 457 40

e :  stichtingone@gmail.com

i :  www.stichtingone.nl

Stichting Welzijnswerk

Professionele mantelzorgondersteuning en 

Vrijwillige Thuisondersteuning

Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen

t :  0528 278 855

e :  sww@swwh.nl

i :  www.swwh.nl

Stichting Diaconaal Platform Hoogeveen

e :  info@diaconaalplatformhoogeveen.nl 

i :  www.diaconaalplatformhoogeveen.nl

Mantelzorg-Vitaal

Activiteiten voor mantelzorgers in de gemeente 

Hoogeveen, gericht op vitaliteit, ontspanning en 

educatie.

e :  info@mantelzorg-vitaal.nl

i :  www.mantelzorg-vitaal.nl

Hoogeveen Helpt

Overzicht van ondersteuningen (inkomen, praktisch, 

sociaal) door vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen

i :  www.hoogeveenhelpt.nl

Kaum Ama Ama

contactpersoon: Jan Munster

t :  0627551312

e :  mail@kaumamaama.nl

i :  www.kaum-ama-ama.nl

Dagontmoeting Plus

Ontmoeting voor senioren en hun mantelzorgers

Op diverse locaties en dagdelen in Hoogeveen.

contactpersoon: Frederike Lunenberg

t :  0528-278855

e :  f.lunenberg@swwh.nl

Wijs me de weg

Wijs me de weg
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 is een uitgave van de samenwerkende orga-

nisaties voor informele zorg in de gemeente 

Hoogeveen. 

De redactie nodigt betrokkenen in het veld 

van de Informele Zorg van harte uit een 

bijdrage te leveren aan de inhoud van dit 

magazine. Op ons redactieadres ontvan-

gen wij graag informatie over (nieuwe) initi-

atieven en functies, relevante beleidszaken, 

geplande activiteiten of uw (persoonlijke) 

ervaringen met zorgzaken.

Waar nodig benadert de redactie zelf per-

sonen of instellingen met het verzoek een 

artikel of andere bijdrage te leveren aan IZ 

magazine.

IZ magazine verschijnt 5 of 6 keer per jaar, 

met een zomerpauze in de maanden juli en 

augustus.

Redactieadres

redactie@izmagazine.nl

Druk:

Drukkerij Hagen, Hoogeveen

Ontwerp/Opmaak:

Drukkerij Hagen, Hoogeveen

Oplage:

1400 exemplaren

We nemen nog niet helemaal afscheid 

van de winter met een plaatje van mooi 

Drenthe. 

Gebruik fotomateriaal

In het kader van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) hecht de redactie 

eraan te melden dat afgebeelde personen op 

foto’s in IZ magazine expliciet toestemming 

hebben verleend voor publicatie van hun foto.

© IZ Magazine 2020
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++  Kort Nieuws ++  
Hoogeveen
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fo
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atie

Loop in vrijheid

Het kan je niet ontgaan zijn, in 2020 vieren wij 75 jaar vrijheid. In Hoogeveen en omgeving 

herdenken en vieren we dat op verschillende manieren. Onderstaand evenement verdient 

aandacht en wellicht vind je het de moeite waard om mee te lopen in ons mooie Drenthe.

Zo is er in april 2020 de Loop in Vrijheid. De Loop in Vrijheid is een wandel- en 

bezinningsroute grotendeels over het Drentse deel van het Westerborkpad. Wandel mee van 

Meppel naar Westerbork in 3 etappes, of doe er naar keuze één of twee.

Op 10 april is de proloog van 7 km in Meppel, op 11 april loop je van Meppel tot Hoogeveen 

(20 km) en op 12 april staat de etappe Beilen tot Kamp Westerbork (20 km) op het 

programma.

Er zijn diverse stops onderweg waar je meer kunt leren over het verleden.

De route biedt de mogelijkheid om al wandelend vrijheid te herdenken, te beseffen en te 

beleven. Met afwisselende belevingen op de routes.

Meer informatie en inschrijven kan via de website www.loopinvrijheid.nl.

Bron: www.loopinvrijheid.nl / Stichting Toeristische Promotie Zuidwest Drenthe

Voorwoord

Als dit nummer voor u ligt is het al weer 
bijna half februari en is de kop van het 
jaar 2020 eraf. Hebben we de winter 
overgeslagen? De natuur vertoont al 
vele tekenen van lente. Geniet u er ook 
van? Ga dan eens mee op pad met 
Stap en Hap of Trap en Hap. U vindt de 
nieuwe data in de agenda op pagina 4. 
In dit magazine treft u ook een artikel 
aan over De VoorzieningenWijzer. Heeft 
u daar al kennis mee gemaakt? Dat kan 
u vast enige besparingen opleveren, 
zeker de moeite waard. Verder actueel 
nieuws en de nieuwsbrief van het 
Contactpunt Mantelzorg (CPM).
En als u zich afvraagt: wat doet het 
CPM eigenlijk precies en waarvoor kan 
ik terecht bij Stichting Welzijnswerk? 
Dat lichten wij graag nog eens toe in 
dit magazine. 
Wij wensen u een mooie lente en veel 
leesplezier.

Redactie
IZ magazine
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Agenda 
activiteiten 
Informele Zorg

 12 maart 13.30 – 15.00 uur
 9 april 13.30 – 15.00 uur

  Koffiemiddag mantelzorgers 
 Opgave verplicht bij Ilja van Hasselt,
 i.vanhasselt@swwh.nl
 Woon- en Zorgcentrum De Westerkim, Centrum

 18 februari 10.00 – 11.30 uur
 17 maart 10.00 – 11.30 uur

  Koffieochtend mantelzorgers 
 Opgave verplicht bij Ilja van Hasselt, 
 i.vanhasselt@swwh.nl 
 Jannes, locatie De Vecht, De Weide Erflanden.

 9 maart 14.30 – 16.30 uur
  Koffiemiddag mantelzorgers 

 Opgave verplicht bij Kaate Volkers,
 k.volkers@swwh.nl
 Jannes, locatie “Grote Beer”, Krakeel

 17 februari 14.00 – 16.00 uur
 16 maart 14.00 – 16.00 uur
 Koffiemiddag mantelzorgers 
 Opgave verplicht bij Kaate Volkers, 
 k.volkers@swwh.nl
  Jannes, locatie Valkenlaan, Wolfsbos.

 20 februari 13.00 – 15.00 uur
 19 maart 13.00 – 15.00 uur

  Koffiemiddag mantelzorgers 
 Opgave verplicht bij Germina Schroër,
 g.schroer@swwh.nl of bellen met de receptie van 

het Beatrix tel 0528 348 248
 Woonzorgcentrum Beatrix, Hollandscheveld

 5 maart 19.00 – 21.30 uur
 Vrijwilligerscollege
 Thema: Interactieve training Goed omgaan met 

dementie
 NNCZ De Vecht, De Vecht 3 te Hoogeveen
 Voor meer informatie en aanmelden,
 zie www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges

 17 maart 19.30 – 21.00 uur
 Vrijwilligerscollege
 Thema: Palliatieve sedatie en euthanasie
 Treant Weidesteyn, Dr. G.H. Amshoffweg 4, 

Hoogeveen
 Voor meer informatie en aanmelden,
 zie www.vrijwilligershoogeveen.nl/colleges

 5 maart 10.30 – 15.00 uur
 STAP en HAP
 Aanmelden voor 27 februari bij:
 Rian Staudt, rianstaudt49@outlook.com, 
 Kitty Knipscheer,  k.knipscheer@hetnet.nl, 
 Maximaal 16 deelnemers, deelname is gratis

 16 april 10.30 – 15.00 uur
 STAP en HAP
 Aanmelden voor 9 april bij:
 Rian Staudt, rianstaudt49@outlook.com, 
 Kitty Knipscheer,  k.knipscheer@hetnet.nl, 
 Maximaal 16 deelnemers, deelname is gratis

 5 maart 19.00 – 21.00 uur
 Alzheimercafé

 Thema: Omgaan met een partner met dementie 
die steeds de vragen herhaalt

 door psycholoog Rosalie Cloo
 Buurtgebouw Het Oor

 2 april 19.00 – 21.00 uur
 Alzheimercafé

 Thema: Ontspoorde zorg of ouderenmishandeling 
 door huisarts dr. Truus Luten en Henny Schottert
 Buurtgebouw Het Oor
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Uit ervaring weten wij dat er onder de 
lezers van IZ magazine mantelzorgers 
zijn die veel kosten maken in verband 
met de zorgsituatie in het gezin. 
Daardoor hebben zij het financieel 
niet makkelijk.
Wellicht kan De VoorzieningenWijzer 
in Hoogeveen voor u een mogelijk-
heid zijn daarin wat verlichting te 
brengen.

De VoorzieningenWijzer is een 
programma dat u gratis aangeboden 
wordt.
Iemand die het programma 
goed kent, een consulent van De 
VoorzieningenWijzer, kijkt samen 
met u naar mogelijke besparingen 
op een aantal vaste lasten en of u in 
aanmerking komt voor een aantal 
regelingen.
Er wordt gekeken naar
• de gemeentelijke minima-  
 regelingen  van Hoogeveen
• uw energieleverancier
• uw zorgverzekering
• de toeslagen
• de aangifte inkomstenbelasting

Ook op andere gebieden kan de 
consulent u misschien tips geven.

Dat doet de consulent gewoon bij 
u thuis, zodat u er niet op uit hoeft. 
Laptop en wifi nemen ze mee.
De gemiddelde besparing is € 500,- 
per huishouden. Een extraatje dat best 
welkom is. Sommige zaken regelt de 
consulent meteen voor u, voor andere 
dingen krijgt u een adres waar u hulp 
kunt krijgen bij de aanvraag.

De VoorzieningenWijzer is voor 
inwoners van de gemeente Hoogeveen 
en kan u aangeboden worden door:
•     Woningbouwverenigingen   
       Domesta of Woonconcept
•      Gemeente Hoogeveen
•      Loket Geldzaken
•      SWW
•      Maar u mag ook uzelf
        aanmelden.

Als u zich zelf wilt aanmelden, kan dit 
telefonisch of via e-mail
Telefoonnummer  0528 278855 
van Stichting Welzijnswerk (SWW) in 
Hoogeveen.
E-mail: devoorzieningenwijzer@swwh.nl
Een van de consulenten in de gemeente 
Hoogeveen maakt dan een afspraak om 
u te bezoeken.

Voor een aanvulling op deze informatie 
kunt u de algemene website van De 
VoorzieningenWijzer bezoeken:
https://www.devoorzieningenwijzer.nl/

De VoorzieningenWijzer

Oproep : Bent u creatief... in denken of doen ?

Jaarlijks kunt u veel geld besparen. De medewerkers van De VoorzieningenWijzer 

hebben goed in beeld op welke manier u geld kunt besparen. In een persoonlijk 

gesprek laten zij u zien hoe u kunt besparen én welke regelingen u kunt aanvragen 

in de gemeente Hoogeveen. Denk hierbij aan: 

     

De totale besparing verschilt per huishouden. Bij eerdere resultaten 
was de gemiddelde besparing € 500,- tot € 600,- per huishouden.

Bespaar gemiddeld € 500,- 
op uw vaste lasten met De VoorzieningenWijzer!

Gemeentelijke
regelingen

Toeslagen Zorgverzekering Energie-
leverancier

Aangifte 
inkomsten-
belasting

A5 flyer.indd   1 09-09-19   15:16

"Mantelzorgers laten hun kunsten zien", 
kopte de Hoogeveensche Courant 
onlangs. Onder mantelzorgers blijken 
namelijk heel wat creatievelingen 
te zijn die mooie dingen maken die 
het aanzien waard zijn. Dat brengt 
ons op het idee dat er vast nog meer 
vindingrijks op te sporen valt.

Daarom onze vraag: Zijn er bij 
mantelzorgende lezers van dit blad, 
of in hun kennissenkring, mensen 
die leuke workshops zouden kunnen 
verzorgen? Op welk terrein dan ook, 
als het maar leuk en/of leerzaam is 
voor andere mantelzorgers die wel wat 
afleiding kunnen gebruiken.

We hopen dat na zo'n workshop de 
betreffende mantelzorgers enthousiast 
genoeg zijn om als groep zelf verder te 
gaan op het ingeslagen pad.
Reacties kunnen worden gestuurd 
naar: redactie@izmagazine.nl
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We horen het vaak, er gebeurt veel 
voor mantelzorgers in Hoogeveen. 
Maar wie doet wat, hoe lopen de 
verantwoordelijkheden?

Gemeente
De gemeente maakt in samenspraak 
met betrokken partijen het mantelzorg-
beleid en stelt daar middelen voor 
beschikbaar. Naast de basisactiviteiten 
van het Contactpunt Mantelzorg (CPM) 
en Stichting Welzijnswerk (SWW) 
worden speerpunten geformuleerd 
waar extra aandacht naar uit gaat. Een 
voorbeeld hiervan is het programma 
Mantelzorg Vitaal.

Stichting Welzijnswerk
SWW is een professionele organisatie 
die probeert de draagkracht van de 
mantelzorger te vergroten door het 
bieden van mantelzorgondersteuning. 
- Individuele mantelzorgondersteuning: 
emotionele of praktische ondersteuning, 
informatie en voorlichting, respijtzorg, 
lotgenotencontact voor bepaalde 
doelgroepen. 
- Koffieochtenden:
op verschillende locaties (ook in de 
buitendorpen ) organiseert SWW
koffieochtenden voor mantelzorgers. 
- Jonge mantelzorgers:
ondersteuning aan deze groep 
door middel van activiteiten en 
ontmoetingsgelegenheden is specifiek 
de taak van SWW.
- Huisartsenproject:
SWW brengt mantelzorg onder de 
aandacht van huisartsen. Geregelde 
deelname van de mantelzorgconsulent 
aan het multifunctioneel team van 
huisartsenpraktijken werpt reeds 
zijn vruchten af. De lijnen om de 
mantelzorger door te verwijzen zijn 

een stuk korter geworden. 
- Mantelzorg Vitaal:
SWW is verantwoordelijk voor het 
programma Mantelzorg Vitaal. Dit 
programma omvat allerlei activiteiten 
als waardering voor de inzet van de 
mantelzorger. Het programma hoopt 
op deze manier ook de draagkracht van 
de mantelzorger te vergroten.

Kortom: SWW is verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van het gemeentelijk 
mantelzorgbeleid.

Contactpunt Mantelzorg Hoogeveen 
(CPM)
Het CPM is een organisatie van 
vrijwilligers die de belangen van 
mantelzorgers behartigt.
De belangrijkste activiteiten zijn:
1. Informatie en scholing: dit 
gebeurt bij professionele organisaties 
als de gemeente, verzekeraars 
en zorgorganisaties. Het CPM 
bezoekt ook vrijwillige organisaties 
om het begrip mantelzorg en de 
ondersteuningsmogelijkheden uit te 
dragen.
2. Belangenbehartiging: het 
inventariseren van de wensen en 
noden van mantelzorgers door 
het organiseren van conferenties, 

huiskamergesprekken en individuele 
gesprekken. Vervolgens probeert het 
CPM verbeteringen te bewerkstelligen 
bij de relevante partijen. 
De belangenbehartiging is de 
unieke taak van het CPM en zet het 
CPM soms - ondanks de warme 
samenwerking - tegenover de andere 
partijen. Indien nodig zet het CPM 
een activiteit op om de meerwaarde 
voor mantelzorgers te ‘bewijzen’ 
en via de belangenbehartiging de 
activiteit opgenomen te krijgen in 
het programma van professionele 
organisaties. De respijtweekenden zijn 
hier een voorbeeld van.
3. Regelmatige activiteiten: 
hiertoe behoren de tweemaandelijkse 
contactavonden met informatie, 
gezelligheid en lotgenotencontact. 
Jaarlijks organiseert het CPM de Dag 
van de Mantelzorg, waar ieder jaar 
weer ongeveer 130 mantelzorgers aan 
deelnemen.
4. Netwerkontwikkeling: het 
hebben van goede netwerken is 
belangrijk om successen te boeken. 
CPM ontwikkelt netwerken op lokaal, 
regionaal, provinciaal én landelijk 
niveau. Naast het uitwisselen van 
ideeën zijn er zaken die meer kans 
van slagen hebben bij samenwerking 
op bijvoorbeeld provinciaal niveau. 
Op dit moment worden de handen 
ineen geslagen in een project rond 
logeervoorzieningen.

Met respect voor ieders verant-
woordelijkheid wordt er structureel 
en met succes samengewerkt in 
Hoogeveen. Bij iedere partij draait het 
om de zorg voor en het welzijn van de 
mantelzorger.

 

Samenwerkingsdriehoek 
gemeente Hoogeveen- SWW - CPM
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Wat is een factsheet?

In plaats van een flyer, folder of uitgebreid boekwerkje 
worden tegenwoordig factsheets gebruikt om mensen te 
informeren. 

Factsheet: overzicht van alle relevante gegevens.
Deze gegevens worden doorgaans ingedeeld in 
verschillende categorieën, zodat een bondig overzicht 
ontstaat van de karakteristieken van bijvoorbeeld een 
project.
Het doel van de factsheet is het weergeven van die 
informatie die voor het verdere verloop relevant kan zijn.

MantelzorgNL heeft diverse factsheets (spreek uit: 
fektshiet) ontwikkeld die helder informatie geven over hoe 
te handelen bij diverse onderwerpen rond mantelzorg.
Op de website van het CPM www.mantelzorghoogeveen.nl
zijn de volgende factsheets geplaatst:

• Keukentafelgesprek:  in deze factsheet lees je waarom 
en hoe je mantelzorgers betrekt bij het keukentafelgesprek 
en wat je kunt doen om hen te ondersteunen.
• Financiële regelingen: in deze factsheet lees je 
hoe gemeenten mantelzorgers financieel kunnen 
ondersteunen.
• Jonge Mantelzorgers: wie zijn jonge mantelzorgers? 
Hoe kun je jonge mantelzorgers ondersteunen? Op deze 
vragen wordt in deze factsheet een antwoord gegeven.

Contactavond 19 december 2019

We kijken terug op een geslaagde contactavond. 
Ruim 40 mantelzorgers wisten de weg te vinden 
naar een sfeervol verlichte Spaarbankhoeve. 
Else Nobel opende enthousiast de kerstbijeenkomst. 
Na haar openingswoord waar aandacht geschonken 
is aan degenen die ons ontvallen zijn, werd 
traditioneel een kaars aangestoken door Annelies 
van Hien.
Na een foto-impressie van de Dag van de 
Mantelzorg was het woord aan verhalenverteller 
Loek Boer.
Loek nam ons mee in twee
verhalen van bijzondere
kerstmannen: hij verplaat-
ste ons naar Frankrijk en
Siberië met zijn verhalen
over Pierrot, de dorpsgek
en Igor en de soepsteen.
We luisterden met inge-
houden adem. Met een
warm applaus werd Loek
hartelijk bedankt. Na deze boeiende verhalen was er 
tijd voor een hapje en een drankje.

De verzorging van de Spaarbankhoeve was 
uitstekend en uiteindelijk gingen de aanwezigen 
met een kerstverrassing naar huis. 

KEUKENTAFEL GESPREK MET  
MANTELZORGERS Stappenplan  
voor gespreksvoerders Wmo en Jeugdwet

In dit stappenplan lees je waarom en  
hoe je mantelzorgers betrekt bij het 
keuken tafelgesprek en wat je kan  
doen om hen te ondersteunen.

VOORBEREIDING

HET KEUKENTAFELGESPREK

FACTS i

NAZORG
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Bestuur CPM Hoogeveen e.o.

Het Contactpunt Mantelzorg tracht haar doel o.m. te verwezenlijken door:

 het faciliteren van de wederzijdse ondersteuning voor mantelzorgers; het 

opkomen voor alle – collectieve en individuele – belangen van mantelzor-

gers; het geven van voorlichting aan mantelzorgers en aan organisaties en 

instellingen.

Bestuur CPM Hoogeveen e.o.

Edo Staudt voorzitter/pm 06 10928031

Bert Veninga secretaris 0528 240308

Else Nobel lid 0528 354321

Roel Hepping lid 0528 230562

Henk Piening lid 0528 234879

Fenny Dijkhuizen lid 06 80090343

Mantelzorgers laten hun kunsten 
zien

Op deze contactavond is extra aandacht geschonken aan de 
blokpaneeltjes én de resultaten van de workshop Verhalen 
schrijven/dichten.
Else Nobel ging in gesprek met de makers van de paneeltjes 
over hun gevoel en gedachten bij het ontwerpen. 
Ook sprak ze met de deelnemers van de workshop ‘Verhalen 
schrijven/dichten’ over de ervaringen. Deze workshop stond 
onder leiding van Delia Bremer, kunstenares.
De deelnemers hebben voorgedragen uit eigen werk. Dat 
was best emotioneel en de verhalen waren zeer bijzonder.
Alle verhalen zijn gebundeld in boekwerkje met de titel 
“Dicht en bundel mij bij elkaar”.
Waardevol was dat de deelnemers in
gesprek met Else vertelden wat het
schrijven/dichten voor hen betekent heeft.

Tijdens de interactie met de aanwezigen
gaf men aan dat deze nieuwe kleinschalige
mogelijkheden waardevol zijn en het heeft hen inspiratie 
gegeven heeft om het een plek in hun leven te geven.

Het Contactpunt Mantelzorg is gevraagd om aan deze 
kleinschalige activiteiten opnieuw aandacht te schenken.
Het was een inspirerende avond.
 

UITNODIGING

CONTACTAVOND

Onderwerp nog niet bekend

Kijk na 1 maart op :

Facebook

Website: www.mantelzorghoogeveen.nl

Wanneer  Donderdag 27 maart
Aanvang  20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur en  

ontvangst met koffie/thee
Waar Jannes locatie Wolfsbos
   Valkenlaan 5, Hoogeveen

Contactbijeenkomsten 
(t/m zomervakantie)

26 maart Jannes locatie Wolfsbos
28 mei  Jannes locatie Wolfsbos
2 juli  nog niet bekend

Anita Bremer verhaalt over haar blokpaneeltje


