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Versie maart 2022

In opdracht van de gemeenten Meppel, Staphorst, de Wolden en Hoogeveen is dit portfolio van zorgaanbieders
Huishoudelijke Hulp opgesteld. Het is bedoeld om eenvoudig inzicht te geven in de contactgegevens en de
zorginhoud van de gecontracteerde aanbieders. In samenwerking met de zorgaanbieders is de informatie
vastgesteld en vervolgens gebundeld in dit overzicht. Ter informatie, in dit portfolio zijn alle zorgaanbieders
voor alle gecontracteerde gemeenten vermeld het betreft gegevens van 2022.
Mocht u vragen hebben of wijzigingen willen doorgeven kan dit via ons centrale mailadres:
contractensociaaldomein@dewoldenhoogeveen.nl
Met vriendelijk groet,
Team Contracten
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Naam

ARCKIN BV

Adres

Roerdomp 1

Postcode + Plaats

7943 HS Meppel

Telefoon

06-30830599

Website

www.arckin.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Wij richten ons op WMO Thuishulp, WLZ huishoudelijke ondersteuning, Particuliere Thuishulp

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Ons uitgangspunt is: de menselijke maat, met een professioneel zakelijke insteek. Korte lijnen en een zeer
korte beslisboom. Medewerkers en klant beslissen samen wanneer de hulp kan worden ingezet. Klanten en
medewerkers krijgen direct toegang tot en hebben een directe lijn naar administratie en directie.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Ferdi Barten

E-mail

info@arckin.nl

Portfolio Huishoudelijke Hulp 2022 – versie maart 2022

Naam

Beter Thuis Wonen Maatschappelijke Ondersteuning
BV

Adres

Elbe 12

Postcode + Plaats

7908 HB, Hoogeveen

Telefoon

0528-341162

Website

www.beter-thuis-wonen.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Beter Thuis Wonen bedient niet één specifieke doelgroep maar is in staat vrijwel iedere doelgroep te
ondersteunen. In ons team van huishoudelijk medewerkers hebben wij verschillende expertises. Door een
aantal medewerkers te scholen tot Praktisch Ondersteuners (interne cursus) is de expertise vergroot. Beter
Thuis Wonen hanteert geen uitsluitingscriteria. Wij bieden dan ook huishoudelijke ondersteuning aan zowel
ouderen, volwassenen, jongeren en gezinnen.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Beter Thuis Wonen biedt binnen de WMO niet alleen Huishoudelijke Ondersteuning, maar ook Individuele
Begeleiding en Persoonlijke Verzorging. Bij vraagstukken binnen de Huishoudelijke Ondersteuning kan snel
geschakeld worden met andere expertises. Ook als een cliënt meer zorg nodig heeft dan alleen
Huishoudelijke Ondersteuning, is dat mogelijk bij Beter Thuis Wonen. Wij werken met vaste
aanspreekpunten en korte communicatielijnen. Iedere cliënt wordt bezocht voor een intake en zal zoveel
mogelijk een vaste medewerker ontvangen. Doordat de zorgverlening integraal plaatsvindt, kunnen wij het
aantal verschillende gezichten bij de cliënt beperken. Naast ondersteuning vanuit de WMO biedt Beter Thuis
Wonen Verpleging en Verzorging, Jeugdzorg, Casemanagement Dementie en beschikken wij over een eigen
academie. Kortom, binnen Beter Thuis Wonen is een grote diversiteit aan expertise aanwezig.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Gemeente Hoogeveen, Gemeente De Wolden: Leonie in’t Veld en Marieke van der
Naam
Mark
Gemeente Meppel, Gemeente Staphorst: Melissa Marissen
l.in.t.veld@beter-thuis-wonen.nl en m.van.der.mark@beter-thuis-wonen.nl,
E-mail
m.marissen@beter-thuis-wonen.nl
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Naam

Thuiszorg BiOns

Adres

Watermolen 92

Postcode + Plaats

7461 AZ Rijssen

Telefoon

085-8500163

Website

www.bions.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
BiOns is een innovatieve thuiszorgorganisatie, opgericht door mensen met veel ervaring in de zorg. Op zorg
moet je elke dag kunnen rekenen. Daarom vindt BiOns de continuïteit in de zorgverlening erg belangrijk. Indien
mogelijk, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk verricht door dezelfde medewerkers. BiOns werkt samen
met diverse gemeenten om gezamenlijk ervoor te zorgen dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen en daarbij de juiste ondersteuning ontvangen.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Bij BiOns werken wij in zelfsturende teams. Samen zorgen onze medewerkers ervoor dat u de zorg krijgt die u
nodig heeft. U kent de vaste vervangers in het team van uw thuishulp, een vertrouwd gezicht is immers erg
prettig. Kan uw vaste hulp een keertje niet komen, dan regelt zij binnen haar team welke medewerker de zorg
bij u komt verlenen. Zij stemmen dit gezamenlijk met u af.

Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Hoogeveen & De Wolden contactpersoon Mathilde Jütting Meppel & Staphorst
Naam
contactpersoon Stephanie van der Laan
E-mail

Mathildejutting@bions.nl Stephievanderlaan@bions.nl
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Naam

Buurtdiensten Nederland

Adres

Twentelaan 15

Postcode + Plaats

7609RE Almelo

Telefoon

085-0403790

Website

www.buurtdiensten.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☐Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
De doelgroep van Buurtdiensten is de groep cliënten die het niet meer lukt om zelfstandig het huishouden
schoon en leefbaar te houden.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):

Buurtdiensten levert huishoudelijke hulp vanuit de WMO en de WLZ. Nadat de gemeente besloten
heeft dat u in aanmerking komt voor ondersteuning in het huishouden, nemen wij contact op
voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Samen met u en uw omgeving (partner, familie,
vrienden) kijken we naar de ondersteuningsbehoefte en welke oplossing er kan worden geboden.
We kijken daarbij niet alleen naar wat Buurtdiensten kan doen, maar juist ook naar wat de cliënt
zelf nog kan en waar de omgeving bij kan helpen. Buurtdiensten hanteert één vaste medewerker.
Bij ziekte of verlof van u vaste medewerker gaat het Buurtdiensten Team met u in overleg wat de
beste passende oplossing is. De buurtdiensten medewerkers doen meer dan alleen zorgen dat
het huis schoon is, maar helpt u zelfstandig te blijven wonen. De medewerker verdiept zich in wat
belangrijk is voor u en kan tips geven over andere activiteiten of ondersteuning in de buurt.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Clientenadministratie Buurtdiensten

E-mail

wmo@buurtdiensten.nl

Portfolio Huishoudelijke Hulp 2022 – versie maart 2022

Naam

De Nieuwe Zorg Thuis

Adres

Stationsweg 44

Postcode + Plaats

7941 HE Meppel

Telefoon

085-0239043

Website

www.dnzt.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:

De Nieuwe Zorg Thuis ondersteunt alle inwoners om zo lang mogelijk zelfstandig in zijn of haar
eigen woningte kunnen blijven wonen. Als u door tijdelijke of langdurige omstandigheden
huishoudelijke zorg nodigheeft, kan DNZT u daarbij ondersteunen. Wij voeren met of voor u de
huishoudelijke taken uit.Zelfredzaamheid en prettig kunnen blijven wonen in uw eigen
leefomgeving staat voorop bij ons. Uiteraardwordt de ondersteuning afgestemd op uw wensen.
Zorg is een verbinding van mens tot mens, niemand ismeer dan de ander en iedereen is welkom.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):

Snel, persoonlijk en uit de buurt! U en uw zorgvraag staan centraal in onze dienstverlening. Wij
vinden hetbelangrijk dat de hulp aan u wordt geleverd door mensen uit uw regio. U krijgt een
vaste hulp, iemand dievertrouwd is met uw situatie en omgeving. Iemand die er voor u is. Onze
thuiszorg is nooit standaard, omdatde zorg elke dag weer nieuw is. Wij zien ons werk nooit
routinematig. Zo uniek als de dag is, zo uniek als demens is, zo uniek is De Nieuwe Zorg Thuis. In
samenwerking met collega-organisaties kunnen wij ookverzorging, verpleging en hulpmiddelen
voor u regelen. Welkom bij uw nieuwe thuis.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Mark van der Veen

E-mail

za@dnzt.nl
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Naam

De ZorgZaak

Adres

Duymaer van Twistweg 8

Postcode + Plaats

7909 CB Hoogeveen

Telefoon

0528-341965

Website

www.zorgzaak.nl

Logo zorgaanbieder

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Wij bieden huishoudelijke ondersteuning aan alle burgers bij uw gemeenten. Omdat wij ook begeleiding
bieden, kunnen wij ook huishoudelijke hulp bij cliënten met psychische problemen inzetten.
Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
De ZorgZaak is actief in Drenthe en Overijssel op het gebied van huishouding, begeleiding, behandeling en
zorg in woonlocaties. Zowel voor jong als oud. De ZorgZaak is ISO gecertificeerd en voldoet aan alle
kwaliteitseisen die de ZVW, WLZ, WMO en JW aan de zorgverlening stelt. In totaal werken er bijna 800
medewerkers elke dag met veel plezier voor de ZorgZaak.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Planning De ZorgZaak

E-mail

planninghv@zorgzaak.nl
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Naam

Dokter Schoonmaakorganisatie BV

Adres

Maxwellstraat 2

Postcode + Plaats

7825 GA Emmen

Telefoon

0591-631186

Website

www.dokterschoon.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☐Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Iedereen die wat hulp kan gebruiken bij huishoudelijke taken. Dit omdat ze een beperking hebben of een
dagje ouder worden waardoor het lastig wordt om alle huishoudelijke taken zelf uit te voeren. Daarnaast
hebben wij veel ervaring met extreem vervuilde huishouden.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Regionaal familiebedrijf met ruime kennis en ervaring. We zijn flexibel en betrouwbaar, hebben korte lijntjes
en één aanspreekpunt. We staan voor kwaliteit en hebben alle schoonmaakspecialisten in huis.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Mirella Kuiper

E-mail

m.kuiper@dokterschoon.nl
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Naam

Miep B.V.

Adres

Deltastraat 41

Postcode + Plaats

4301 RC te Zierikzee

Telefoon

0111 – 410 009

Website

www.miep.nu

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Alle cliënten vanaf 18 jaar

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Miep B.V. is een landelijke aanbieder van huishoudelijke ondersteuning en persoonlijke begeleiding. Samen
met ruim 2100 collega’s staan wij dagelijks klaar voor onze cliënten. Onze gedreven en betrokken
medewerkers ondersteunen cliënten bij het algemeen dagelijks leven (ADL) om de zelfredzaamheid te
vergroten. Wij bieden deze ondersteuning aan inwoners van uw gemeente met een Wmo-indicatie. Ook is
het mogelijk een beroep te doen op Miep met een Wlz-indicatie, PGB-budget of als particuliere inzet. Onze
kernwaarden zijn Maatwerk, Innovatie, Eigenwaarde en Persoonlijke aandacht. Wanneer u kiest voor
ondersteuning van Miep wordt een intakegesprek ingepland met de zorgcoach. Met de zorgcoach wordt uw
hulpvraag en indicatie besproken. Dit vormt de basis voor het ondersteuningsplan en de werkafspraken.
Zodra uw wensen bekend zijn gaan we op zoek naar een geschikte medewerker. Als de ondersteuning wordt
gestart ontvangt u een zorgmap met daarin het ondersteuningsplan, de zorgovereenkomst en de
werkafspraken. U wordt gekoppeld aan een vaste hulp voor de ondersteuning en coördinator voor vragen
over de planning. In uw gemeente biedt MIEP b.v. Hulp bij het Huishouden / Huishoudelijke ondersteuning.
Onze medewerkers zijn geschoold om zowel ondersteuning te bieden in het kader huishoudelijke
werkzaamheden, regie op het huishouden als begeleiding. Uw wensen en behoeften staan centraal in onze
ondersteuning en samen met de hulp wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden. Waar mogelijk worden
(nieuwe) handvatten aangereikt en vaardigheden aangeleerd om de hulpvraag te verminderen. Door samen
aan de doelen uit het ondersteuningsplan te werken wordt de zelfredzaamheid en eigen regie vergroot
zodat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt wonen. Middels interne scholing en e-learning volgen onze
collega’s verplichte (bij)scholingen waarin onder anderen het signalerend en sturend vermogen van de
medewerker aan bod komt. Daarnaast kunnen zij zich specialiseren in een doelgroep, bijvoorbeeld
zorgvragers met dementie, verslavingsproblematiek of psychische problematiek. Neem vrijblijvend contact
op voor meer informatie over de ondersteuning en mogelijkheden van Miep via 0111 – 410 009,
www.miep.nu of info@miep.nu.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Roelien Pruntel

E-mail

Roelien.pruntel@miep.nu
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Naam

Mijn Thuiszorg

Adres

Toldijk 17-19

Postcode + Plaats
Telefoon
Website

7901TA Hoogeveen
0528-233509
https://www.mijnthuiszorg.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☐Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:

Naast ambulante begeleiding biedt Mijn Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning, via
indicatie vanuit WMO of WLZ. Huishoudelijke ondersteuning voor iedere cliënt, vanaf 18
jaar, kan hiervoor via wmo loket een indicatie aanvragen. Het kan nodig zijn dat de
huishoudelijke werkzaamheden overgenomen moeten worden voor kortere of langere
periode. Bijvoorbeeld bij thuiskomst na ziekenhuisopname. Daarnaast wordt er
huishoudelijke ondersteuning geboden in het aanleren van huishoudelijke
werkzaamheden. Doelgroep voor huishoudelijke ondersteuning is iedere cliënt vanaf de
leeftijd van 18 jaar; Cliënten op leeftijd, cliënten met lichamelijke- en/of geestelijke
beperkingen of cliënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):

Ons uitgangspunt ; de cliënt staat centraal en heeft de regie over zijn en of haar leven om
zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om dit te kunnen realiseren werken
we met deskundige professionals die streven naar onze kernwaarden; Respect, directe
betrokkenheid, persoonlijke aandacht en betrouwbaarheid en handhaving van eigen regie.
Het is belangrijk om zorg aan u als cliënt te geven die zorg en ondersteuning nodig hebben
die er toe doen, op maat. Wij gaan samen met u het perspectief onderzoeken en kijken
naar de kansen en mogelijkheden.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Jeanet Hooijer of Ellen Veerman

E-mail

Info@mijnthuiszorg.nl
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Naam

Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties

Adres

Stephensonstraat 1

Postcode + Plaats

7903 AS Hoogeveen

Telefoon

0528 200 200

Website

www.nncz.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☐Meppel
☐Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:

De NNCZ biedt in en vanuit werkgebieden in Drenthe en Groningen zorg met verblijf en zorg en
ondersteuning aan cliënten thuis. De NNCZ biedt daarnaast vormen van dagbesteding, kortdurend
verblijf en hulp bij het huishouden.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
De NNCZ is een waarden gedreven organisatie die bouwt op de kracht van burgers. Het streven is dat
ook ouderen de regie blijven houden over hun eigen leven en kunnen blijven participeren in de
maatschappij, met of zonder (structurele) ondersteuning. Dat wat waarde heeft en belangrijk is voor
onze cliënten stellen we centraal en van daaruit redeneren we wat onze bijdrage daaraan kan zijn. Hierin
staan we open voor vernieuwing, zijn we creatief en tonen we lef. Wij geloven in de aanvulling naar
elkaar tussen verschillende mensen, qua karakter, mogelijkheden en beperkingen. Vanuit die verschillen
zijn we samen van waarde.
Wij verbinden ons met wijken dorpsbewoners, gemeenten, welzijnsorganisaties, huisartsen, corporaties en andere partijen die mee
bijdragen aan duurzame concepten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De nadruk ligt hierbij op
echt verbinding maken met burger(s)/-initiatieven, en hen in samenwerkingsvormen voorop te stellen
om gezamenlijk eigenaarschap in een wijk of dorp rondom (nieuwe) woonzorgarrangementen/
initiatieven te organiseren. De inmiddels bereikte positieve resultaten in een aantal wijken/dorpen
worden ingezet om anderen te inspireren.
NNCZ kent een coöperatieve organisatievorm vanuit de overtuiging dat er een beter vangnet voor
(kwetsbare) burgers is wanneer informele- en formele zorg aan elkaar verbonden zijn. Eigenaarschap en
zeggenschap van burgers, ook op het professionele deel van zorg, is daarbij het uitgangspunt. Zo hebben
we ingeregeld dat burgers ook daadwerkelijk invloed uit kunnen oefenen binnen onze professionele
organisatie. De ledenvergadering binnen onze coöperatie is het hoogste orgaan en bepaalt gezamenlijk
koers, richting en beleid. Naast de oorspronkelijke leden (HSVO/ HV en Stichting WZNN) is de coöperatie
aangevuld met georganiseerde burgerkrachtinitiatieven in de vorm van dorpscoöperaties.

Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Klant advies

E-mail

klantadvies@nncz.nl
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Naam

Senas Zorg

Adres

Hoofdstraat 24

Postcode + Plaats

7901 JP Hoogeveen

Telefoon

0528 - 314010

Website

www.senaszorg.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Bewoners met een (tijdelijke) hulpvraag op het gebeid van huishouding als gevolg van ouderdom, een
begeleiding- en/of zorgvraag. Wij zijn ook sterk in de combinatie met begeleiding en zorg.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Senas Zorg is een kleinschalige aanbieder van maatwerk in zorg. Bij ons bepaalt de client de momenten
waarop de zorg plaatsvindt en is deze geen onderdeel van routes. Daarnaast mag de client bij ons zelf zijn of
haar zorgverlener kiezen. Maatwerk tot achter de voordeur met deskundige een betrokken medewerkers
vanuit de gedachte dat wij gast zijn in het leven van mensen. Onze aanpak is altijd gericht op zo snel en veel
mogelijk terug naar zelfstandigheid. Daar waar sprake is van huishoudelijke hulp in combinatie met
begeleiding en/of zorg dan zetten wij het hoogste niveau medewerker in die ook de huishouding (evt. samen
met de client) uitvoert. Eén vast gezicht en integrale aanpak dus.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Ilona Bremer

E-mail

info@senaszorg.nl
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Naam

Stichting Carinova Thuiszorg

Adres

Zwolseweg 180

Postcode + Plaats

7412 AS DEVENTER

Telefoon

0900 8662

Website

www.carinova.nl

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Hoogeveen
☐De Wolden
☐Meppel
☒Staphorst
3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten regie hebben over hun eigen leven en dat onze zorg aansluit op
hun wensen en behoeften. We maken het mede mogelijk dat ouderen in de door hen gewenste omgeving
oud kunnen worden, met een goede kwaliteit van wonen en zorg. Wij bieden onder meer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verpleging en Verzorging thuis
Huishoudelijke hulp
Thuisbegeleiding
Dagbesteding
Mantelzorgondersteuning
Specialistische zorg
Revalidatie
Behandeling
Woonzorg in diverse vormen
Gemaks- en comfortdiensten

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder
Carinova is een grote regionale zorgorganisatie op het gebied van thuiszorg, woonzorg, huishoudelijke hulp
en mantelzorgondersteuning. Carinova is actief in 9 gemeenten in de provincies Overijssel. In totaal wordt
aan 12.800 cliënten zorg geboden door ruim 3.200 medewerkers.
5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Petra Bosman

E-mail

p.bosman@carinova.nl
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Naam

Stichting RST zorgverleners

Adres

Thorbeckelaan 91

Postcode + Plaats

3771 ED Barneveld

Telefoon

06 -10047427 Martin Schouten Teammanager HO of
centraal nr. 0342-422324 of planner voor Staphorst:
0342-405456

Website

https://www.rstzorg.nl/

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Hoogeveen
☐De Wolden
☐Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Allen waar hulp in de huishouding noodzakelijk is. En we richting ons m.n. op inwoners met een christelijke
(reformatorische) identiteit.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
We onderscheiden ons op het gebied van de christelijke/reformatorische identiteit zodat inwoners zich
hierin herkennen. Tevens staat kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Martin Schouten

E-mail

wmo@rstzorg.nl
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Naam

Stichting Thuisgenoten

Adres

Wierdensestraat 131

Postcode + Plaats

7604 BD Almelo

Telefoon

088-0881530

Website

www.thuisgenoten.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Inwoners van de gemeenten Hoogeveen, De Wolden, Meppel en Staphorst, die aanspraak maken op
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Thuisgenoten verzorgt al geruime tijd (onder andere) de huishoudelijk hulp bij een groeiende groep
tevreden cliënten. Als er een tijd aanbreekt waarbij u door ouderdom of ziekte ondersteuning van anderen
nodig heeft, zoekt u een zorgorganisatie die daadwerkelijk de tijd voor u neemt. Die tijd en aandacht vindt u
bij Thuisgenoten. Onze professionele zorgverleners staan voor u klaar met de best mogelijke zorg, maar ook
met zorg voor de kleine en grote dingen die uw leven de moeite waard maken. Daarom heten we ook
Thuisgenoten. Zodat u thuis zo veel en zo lang mogelijk kunt genieten van alles wat u lief is. Dat is waar we
voor staan, en wat ons werk de moeite waard maakt. Elke dag weer. Daarbij hebben we ook oog voor uw
naaste omgeving. De mensen die het beste met u voor hebben, weten immers ook het beste wie u bent, wat
u wilt en hoe u denkt. Wij nemen graag uitgebreid de tijd om daarover te praten. Als u aangeeft wat uw
zorgbehoefte en wensen zijn, gaan we samen op zoek naar de perfecte invulling. Vervolgens kunnen wij het
hele traject voor u regelen. Van de aanvraag tot aan de administratieve afhandeling. Wilt u meer weten over
wat we u in uw situatie kunnen bieden of heeft u behoefte aan hulp bij het aanvragen bij de gemeente? Wij
zijn er voor u: bel 088 – 088 15 30 of stuur een e-mail naar info@thuisgenoten.nl of
j.vanderhelm@thuisgenoten.nl.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Jetty van der Helm

E-mail

j.vanderhelm@thuisgenoten.nl
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Naam

Stichting Woonzorgcentrum de Westerkim

Adres

Griendtsveenweg 11

Postcode + Plaats

7901 EB Hoogeveen

Telefoon

0528264038

Website

www.westerkim.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☐De Wolden
☐Meppel
☐Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
WZC de Westerkim biedt huisvesting en overige dienstverlening aan ouderen, (chronisch) zieken en
(oudere) gehandicapten in de regio Hoogeveen.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
WZC de Westerkim is identiteit gebonden organisatie waar vanuit de belofte ‘Welkom Thuis’ hulp wordt
aangeboden. Wij komen ‘te gast’ bij de cliënt als zijn wij familie. In al ons doen en laten staat deze belofte
centraal en daarin blinken wij uit.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Frances Slomp

E-mail

f.slomp@westerkim.nl
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Naam

Stichting Zorgcollectief Zuidwest- Drenthe

Adres

Weverslaan 1a

Postcode + Plaats

7991 BN

Telefoon

088-9684000

Website

www.zzwd.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Hoogeveen
☒De Wolden
☐Meppel
☐Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Onze doelgroep is (voornamelijk) het ondersteunen van ouderen.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
ZZWD biedt hulp in de huishouding op maat. Onze medewerkers zijn breed inzetbaar, ook in het weekend.
Wij werken in kleine teams en zijn erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. In
overleg bieden wij u de door u gewenste ondersteuning. Voor een korte periode of langere tijd.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Klantondersteuning

E-mail

klantondersteuning@zzwd.nl
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Naam

Thuiszorg Gezellig

Adres

Rudolf Dieselstraat 9

Postcode + Plaats

8013 NJ Zwolle

Telefoon

085 – 040 90 74

Website

www.thuiszorggezellig.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Thuiszorg Gezellig biedt thuiszorg met een sociaal karakter. Wij zijn gespecialiseerd in huishoudelijke
ondersteuning en individuele begeleiding. Cliënten van thuiszorg gezellig willen zo lang en zorgeloos
mogelijk thuis wonen. Dit kan zijn in samenwerking met een huishoudelijke hulp die ondersteund bij de
taken voor een schoon en leefbaar huis. Daarnaast kan het in samenwerking met een individueel begeleider
die ondersteund bij alledaagse zaken. Het sociale karakter van de medewerkers draagt bij om om de
vereenzaming onder ouderen tegen te gaan.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Thuiszorg Gezellig wil zorg weer gezellig maken. Zonder het praktische belang uit het oog te verliezen is er
tijd voor het sociale aspect. Naast de zorg-inhoudelijke kant hebben al onze medewerkers oog voor het
maatschappelijke karakter van zorg. Thuiszorg Gezellig heeft een persoonlijke benadering, wij stellen de
cliënt centraal. Alle medewerkers van Thuiszorg Gezellig werken volgens de theorie van
presentiebenaderring dit houdt in dat wij de persoonlijke relatie met de cliënt (het sociale karakter) als
uitgangspunt hanteren voor de thuiszorg die wij leveren. Samen met de cliënt stemmen wij dan ook de
behoefte af en maken we een plan van aanpak. Indien de cliënt een indicatie heeft ontvangen voor zorg
vanuit de zorgverzekeraar of vanuit de WMO afdeling van de gemeente, kan Thuiszorg Gezellig die zorg
bieden die op dat moment gewenst is. De medewerkers van Thuiszorg Gezellig werken vanuit een basis van
gelijkwaardigheid en respect: thuiszorg mét een sociaal karakter!
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Bas Witteveen

E-mail

info@thuiszorggezellig.nl
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Naam

Tzorg BV

Adres

Verlengde Velmolen 1

Postcode + Plaats

5406 NT Uden

Telefoon

088-0025500

Website

www.tzorg.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Tzorg biedt huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding aan cliënten met een Wmo-indicatie.
Dit doen we vanuit onze kernwaarden vakkundig, dichtbij, samen en met een warm hart.
Tzorg richt zich primair op de oudere cliënt met een somatische of psychogeriatrische beperking. Maar ook
cliënten met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening, autisme en
niet-aangeboren hersenletsel behoren tot onze doelgroep.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Aangenaam kennis maken. Wij zijn Tzorg. U wilt een aangenaam thuis. Ook als u (even) niet alles zelf kunt
doen. Een vaste thuishulp bij u uit de buurt helpt u graag met huishoudelijke taken. Zo woont u in een
schoon, fris en opgeruimd huis. Wij helpen u niet alleen met de praktische zaken. Wij stimuleren u juist ook
om de dingen te blijven doen die u wel kunt. Daarnaast houden we in de gaten of uw zorgbehoefte
verandert. Wanneer wij dit signaleren, bespreken we dit graag met u en eventueel uw naasten of uw
zorgnetwerk. Want als wij uit voorzorg handelen, blijft uw huis een aangenaam thuis.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Lisanne Greveling

E-mail

Lisanne.Greveling@tzorg.nl
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Naam

ZORGassist

Adres

Apolloweg 9

Postcode + Plaats

8938 AT LEEUWARDEN

Telefoon

088-1840000

Website

www.zorgassist.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
Iedereen is welkom bij ZORGassist. Een ieder met indicatie vanuit de WMO of WLZ kan bij ons terecht, maar
het is ook mogelijk als particulier of met een PGB hulp bij ons in te kopen.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
Zorgen voor elkaar, voor cliënt en huishoudelijke hulp, resulteert in de beste ondersteuning dat is waar wij
bij ZORGassist voor staan. We ondersteunen waar nodig. Samen zorgen wij ervoor dat u als cliënt de juiste
ondersteuning ontvangt, zodat u in een schoon en leefbaar huis kan blijven wonen. Iedereen in zijn eigen
kracht, maar wij doen het samen. In samenspraak met u bekijken wij gezamenlijk waar wij u bij mogen
ondersteunen en welke werkzaamheden u zelf nog kunt oppakken. Onze collega’s wonen bij u in de
gemeente en krijgen de verantwoordelijkheid en ons vertrouwen om de werkzaamheden naar eigen inzicht
met u in te delen. Onze medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar, geschoold, flexibel en staan voor u klaar.
U kunt mede door de hulp van hen zo prettig mogelijk in een schoon en leefbare woning blijven wonen.
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Gwendolyn Doom en Karin van der Velde

E-mail

info@zorgassist.nl
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Naam

De Schakel Huishoudelijke Hulp

Adres

Dr. Anton Philipsstraat 32-S

Postcode + Plaats

7903 AM Hoogeveen

Telefoon

0513-460130

Website

www.deschakelvooru.nl

Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Hoogeveen
☒De Wolden
☒Meppel
☒Staphorst
Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder:
De Schakel Huishoudelijke Hulp is er voor jong en oud, voor mensen die het door ziekte of ouderdom niet in
staat zijn zelfstandig het huishouden uit te oefenen of voor mensen die begeleidt moeten worden in het
aanleren van gestructureerd huishouden voeren.

Beknopte omschrijving van zorgaanbieder (waarin onderscheid aanbieder zich van andere aanbieders?):
De Schakel Huishoudelijke Hulp is de schakel voor een schoon en leefbaar (t)huis. Met onze persoonlijke
aanpak en korte lijnen zijn wij de schakel tussen cliënt, gemeente en huishoudelijke hulp. Onze cliënten
hebben een vaste hulp, waar een klik mee is. Uw vaste hulp te gast in uw woning, wij helpen u een handje!
Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding:
Naam

Evelyn Noordzij

E-mail

info@deschakelvooru.nl
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