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In opdracht van de gemeenten Meppel, Staphorst, de Wolden en Hoogeveen is dit portfolio van zorgaanbieders 

Thuishulp 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 2019.  

 

Mocht u vragen hebben of wijzigingen willen doorgeven kan dit via Nicole Habing. 

(contractensociaaldomein@dewoldenhoogeveen.nl) 

 

Met vriendelijk groet, 

 

Team Contracten 
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Naam Allerzorg 

 

 

 

Adres Kasteel 4 

Postcode + Plaats 3441 BZ  Woerden 

Telefoon 088 1840000 

Website www.allerzorg.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

 
Iedereen die hulp in het huishouden nodig heeft, kan huishoudelijke verzorging inschakelen. Of het 
nu gaat om het schoonmaken van uw huis of om het organiseren van het huishouden, onze 
huishoudelijke hulp helpt u graag. 
 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Bij Allerzorg geven we zorg zoals wij die zelf ook aan onze familie en onze naasten zouden geven. 
Want we willen dat u zichzelf kunt zijn terwijl u de allerbeste zorg ontvangt. Zo blijft u zelfstandig 
waar mogelijk en volledig verzorgd waar nodig. Wij hebben geen wachttijden. 

Allerzorg biedt specialistische zorg thuis 
Onze medewerkers werken in kleine teams en kijken en luisteren echt naar u. U krijgt zorg vol 
aandacht en respect en ruimte om uzelf te kunnen zijn. Gewoon zoals het hoort. 
 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Clientenadministratie Zorgassist 

E-mail 
info@zorgassist.nl of clientenadministratie@zorgassist.nl; 

zorgcontractering@allerzorg.nl  
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Naam Arckin BV 
 

 

 

Adres De Kampen 110 

Postcode + Plaats 7943 HS Meppel 

Telefoon 06-30830599 

Website www.arckin.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Wij vinden dat iedere zorgvrager ongeacht leeftijd en geslacht die een beroep doet op de WMO geholpen 
moet worden. 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Wij zijn duidelijk en helder in onze afspraken. Goede dienstverlening op maat zit in ons bloed. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Ferdi Barten 

E-mail info@arckin.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Naam AtHomeFirst 

 

 

Adres Statenweg 109 

Postcode + Plaats 7824 CW Emmen 

Telefoon 088-3210155 

Website www.athomefirst.nl  

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☐De Wolden 

☒Meppel  

☐Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

AtHomeFirst biedt huishoudelijke hulp, ondersteuning en begeleiding aan mensen die dit door een (tijdelijke) 
beperking niet meer zelf kunnen. Hierdoor kunnen zij zo comfortabel en prettig mogelijk thuis blijven wonen. 
Dit doen we met betrokken, professionele medewerkers die (opr)echte aandacht voor de cliënt hebben. 
 
AtHomeFirst onderscheidt zich door: 
 
- Een (oprechte) cliënt gerichte aanpak 
- Oprechte aandacht voor de (ontwikkeling van) medewerker 
- Focus op verbindingskansen van diverse vormen van (Wmo) dienstverlening 
- Een wijkgerichte aanpak met oog voor de belangrijke sociale thema’s in de wijken 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

AtHomeFirst biedt huishoudelijke hulp, ondersteuning en begeleiding aan mensen die dit door een (tijdelijke) 
beperking niet meer zelf kunnen. Hierdoor kunnen zij zo comfortabel en prettig mogelijk thuis blijven wonen. 
Dit doen we met betrokken, professionele medewerkers die (opr)echte aandacht voor de cliënt hebben. 
 
Door lokale aanwezigheid, goede samenwerking met diverse (lokale) zorg- en welzijnspartners en het binden 
van betrokken, professionele medewerkers wil AtHomeFirst het verschil maken in klantgerichte 
ondersteuning.  
 
In samenwerking met gemeenten, vernieuwende partners en betrokken burgers/cliënten zijn we voortdurend 
alert op ontwikkelingen. Hierdoor zijn we in staat innovatieve ideeën een plek te geven en te laten groeien tot 
nieuwe diensten. Hierdoor kunnen cliënten op hun eigen manier, in hun eigen omgeving, zo veel mogelijk met 
gebruik van eigen mogelijkheden, veilig, comfortabel en prettig thuis blijven wonen. 
 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Joke Helder 

E-mail ZW-Drenthe@athomefirst.nl of info@athomefirst.nl  

 

 

 

 

http://www.athomefirst.nl/
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Naam Beter Thuis Wonen  

 

 

Adres Kortewijkstraat 81 

Postcode + Plaats 7906 BS Hoogeveen 

Telefoon 0528-341162 

Website www.beter-thuis-wonen.nl  

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Beter Thuis Wonen denkt niet in doelgroepen. In ons team van huishoudelijk medewerkers 
hebben wij verschillende expertises. Hierdoor is bijna iedere doelgroep te bedienen. Door 
een aantal medewerkers te scholen tot Praktisch Ondersteuners is de inzet vergroot.   
 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Beter Thuis Wonen werkt met vaste aanspreekpunten en korte communicatie lijnen. De 

zorgverlening vindt integraal plaats waardoor wij het aantal verschillende gezichten voor de 

cliënt kunnen beperken. Binnen onze organisatie is veel expertise aanwezig. Hierbij valt te 

denken aan Thuishulp, Individuele Begeleiding, Verpleging en Verzorging en specialistische 

begeleiding en verpleging. Daarnaast biedt Beter Thuis Wonen een oplossing middels de 

Praktische Ondersteuner tussen de Ondersteuning Specifiek/Thuishulp Extra en lichte 

begeleiding.   

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Natasja Nuis 

E-mail n.nuis@beter-thuis-wonen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beter-thuis-wonen.nl/
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Naam BiOns  

 

 

Adres Watermolen 92 

Postcode + Plaats 7461 AZ  RIJSSEN 

Telefoon 085-8500163 

Website www.bions.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Mensen die kort of langdurig huishoudelijke ondersteuning nodig hebben. Maar ook mensen die individuele 
begeleiding nodig hebben zijn aan het goede adres.  

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

BiOns is een ISO gecertificeerde  zorgaanbieder op gebied van Huishoudelijke Ondersteuning maar ook 

Individuele Ondersteuning en WLZ.  

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Ellen Tinga 

E-mail ellentinga@bions.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Naam Buurtdiensten 

 

Adres Twentelaan 15 

Postcode + Plaats 7609 RE Almelo 

Telefoon 085 0403790 

Website www.buurtdiensten.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☐Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Wij ondersteunen mensen die door omstandigheden hun huishouden (tijdelijk) niet of gedeeltelijk niet 
kunnen uitvoeren.  

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Buurtdiensten is een landelijk werkende thuiszorg organisatie en levert alle vormen van huishoudelijke hulp. 

Samen met u en uw omgeving kijken we naar uw vraag en welke oplossing er geboden kan worden. We kijken 

daarbij niet alleen wat Buurtdiensten kan doen, maar juist ook naar wat u zelf nog kunt en waar uw omgeving 

bij kan helpen.  

U krijgt een vaste medewerker die bij u thuiskomt. Zij doet meer dan alleen zorgen dat het huis schoon is, 

maar helpt u zelfstandig thuis te blijven wonen en let erop of het goed met u gaat. Zij verdiept zich in wat 

belangrijk is voor u en uw omgeving en kan tips geven over andere activiteiten of ondersteuning in uw buurt. 

Indien nodig overlegt zij met u, uw omgeving en andere zorgaanbieders op welke manier zij u het beste 

gezamenlijk kunnen ondersteunen.  

Wij werken nauw samen met het buurtzorgteam, hebben dezelfde werkwijze en kijk op goede zorg. Als zij bij u 

komen voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en of verpleging kan de zorg goed op elkaar worden 

afgestemd.  

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Cliëntenadministratie Buurtdiensten 

E-mail wmo@buurtdiensten.nl  
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Naam CarePool B.V.  

 

Adres Duymaer van Twistweg 8 

Postcode + Plaats 7909 CB Hoogeveen 

Telefoon 0528-341965 

Website www.carepool.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. 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. 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Carepool is actief in Drenthe en Overijssel op het gebied van huishouding, begeleiding, behandeling en zorg in 

woonlocaties. Zowel voor jong als oud. Carepool 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 Carepool. 
 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Anita Oostingh 

E-mail planninghv@zorgzaak.nl 
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Naam Carinova  

 

 

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 

☐Westerveld 

 

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 

 

 

 

 



 
 

 

Naam Chalcedoonzorg  

 

 

 

Adres Veenhoopsweg 55 

Postcode + Plaats 9422 AD Smilde 

Telefoon 0592-412772 

Website www.chalcedoonzorg.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☐Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Mensen met een lichamelijke beperking en een geestelijke beperking.  Dit kan somatisch zijn maar ook 
tijdelijk. Tussen de 18-100 jaar 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Chalcedoonzorg is een zorgaanbieder die huishoudelijke zorg t/m verpleegkundigen zorg biedt. Wij werken 

met kleine teams. De huishoudelijke cliënten krijgen een vaste medewerker. Chalcedoonzorg heeft korte 

lijnen.  

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Ina Koning 

E-mail inakoning@chalcedoonzorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Naam De Nieuwe Zorg Thuis  

 

Adres Stationsweg 44 

Postcode + Plaats 7941 HE Meppel 

Telefoon 085-274120 

Website www.denieuwezorgthuis.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel 

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

De Nieuwe Zorg Thuis verleend zorg aan alle doelgroepen boven de 18+  

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Nieuwe dag, nieuwe kijk, nieuwe zorg, ons nieuwe thuis. Zorg is een verbinding van mens tot mens. Niemand 

is meer dan de ander en iedereen is bij ons welkom. Onze thuiszorg is nooit standaard omdat de zorg elke dag 

weer nieuw is. Wij zien ons werk nooit als routinematig. Iedere dag nieuwe zorg. Zo uniek als de dag is, zo 

uniek als de mens is, zo uniek is De Nieuwe Zorg Thuis.  

De Nieuwe Zorg Thuis is al jaren de vertrouwde thuiszorgorganisatie op het gebied van hulp bij het 

huishouden en begeleiding in uw gemeente. Zelfredzaamheid en prettig kunnen blijven wonen in uw eigen 

leefomgeving staat voorop bij ons. U en uw hulpvraag staan centraal in onze persoonlijke dienstverlening. Het 

contact is persoonlijk, u heeft één vast aanspreekpunt. De werkzaamheden worden verricht door een vaste 

medewerker die vertrouwd is met uw situatie en uw omgeving. Iemand die er voor u is.  

De Nieuwe Zorg Thuis schoolt haar medewerkers, waardoor de kennis en vaardigheden van de medewerkers 

up-to-date blijft. Onze medewerker kijkt samen met u naar de mogelijkheden van uzelf, mogelijkheden binnen 

uw eigen sociale netwerk en die van de gemeente. 

 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Yvonne van der Sleen 

E-mail Za@dnzt.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Naam De Westerkim 
 

 

Adres Bosboomstraat 26 

Postcode + Plaats 7901 CN Hoogeveen 

Telefoon 0528-264038 

Website www.westerkim.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☐De Wolden 

☐Meppel  

☐Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

De Westerkim biedt huisvesting en overige dienstverlening  aan ouderen, (chronisch) zieken en (oudere) 
gehandicapten in de regio Hoogeveen. 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

De Westerkim verleent  huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, behandeling, verpleging, 

verzorging  en overige dienstverlening in de meest brede zin van het woord. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam 
Frances Slomp 

Gerja Zomer 

E-mail 
f.slomp@westerkim.nl 

g.zomer@westerkim.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:f.slomp@westerkim.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  

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. 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. 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

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. 
 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Anita Oostingh 

E-mail planninghv@zorgzaak.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zorgzaak.nl/
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Naam Diverszorg Logo zorgaanbieder 

 

 

Adres Rijpstraat 42 

Postcode + Plaats 3814 TV, Amersfoort 

Telefoon 06 51 62 62 22 

Website www.diverszorg.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☐De Wolden 

☒Meppel  

☐Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Senioren, mensen binnen een GGZ traject en mensen met een culturele achtergrond. 

 

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

Wij zijn een zorgaanbieder met een diverse pool van medewerkers. Wij zijn al jaren werkzaam en hebben 

daardoor ervaring opgebouwd als professionals m.b.t. het ondersteunen van uw huishouden. Onze 

medewerkers zijn afkomstig van verschillende culturen, waardoor wij breed inzetbaar zijn. Door onze aanpak, 

richten wij op de behoeftes van de client en koppelen wij u aan een vast persoon. Het gaat niet alleen om het 

huishouden schoon houden, het gaat ook om het sociale contact. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Marouane charrout 

E-mail m.charrout@diverszorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Naam Dokter Schoonmaakorganisatie BV 

 

Adres Maxwellstraat 2 

Postcode + Plaats 7825 GA Emmen 

Telefoon 0591-631186 

Website www.dokterschoon.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☐Staphorst 

 

3. 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.  
 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

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.  

 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Mirella Kuiper 

E-mail m.kuiper@dokterschoon.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1. Gegevens zorgaanbieder: 

Naam Miep BV 
Logo zorgaanbieder 

 

 

Adres Deltastraat 41 

Postcode + Plaats 4301 RC Zierikzee 

Telefoon 0111-410009 

Website www.miep.nu 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Ondersteuning in het huishouden is de eerste hulpvraag om zelfstandig te kunnen blijven wonen en leven en 
de zelfredzaamheid te behouden. Een schoon een leefbaar huis is daarbij de basis van een zelfredzaam leven. 
Miep levert aan alle mensen die deze ondersteuning bij het huishouden of individuele begeleiding nodig 
hebben. Deze zorgvraag wordt grotendeels gefinancierd door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO), via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) maar ook mensen met een Persoons Gebonden Budget (PGB) of 
indien mensen zelf de zorg willen financieren kan Miep invulling geven aan de vraag. Kortom alle mensen, 
niemand uitgesloten dat is ook onze missie en visie. 

 

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

Het uitgangspunt is dat voor iedereen hulp ingezet kan worden. Die cliënt staat op nummer 1, wat heeft de 

cliënt nodig om het leven van onze cliënten een betere kwaliteit te geven. Wat kan Miep toevoegen om de 

wensen van de cliënt te beantwoorden en waardoor de zelfredzaamheid van de cliënt verbetert. De wens om 

in eigen omgeving in de buurt van familie en mantelzorgers te blijven functioneren staat daarin centraal. 

Zelfredzaamheid, grip op je leven dat is wat Miep voortdurend meeneemt in de inzet van de ondersteuning. 

Zelfregie, zelfstandigheid, en zelfredzaamheid zijn de pijlers van het zorgplan. Miep ondersteunt hierin de 

huishoudelijke werkzaamheden zoals het schoonhouden van de badkamer, de keuken, de sanitaire 

voorzieningen en zorgt voor een schoon en leefbaar huis. Bij de invulling van een zorgplan worden ook 

naasten en familie betrokken zij een invulling leveren en een onderdeel zijn in het zorgplan. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam berichtenverkeer 

E-mail berichtenverkeer@miep.nu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Naam Mijn Thuiszorg  

 

 

Adres Toldijk 17-19 

Postcode + Plaats 7901 TA Hoogeveen 

Telefoon 0528-233509 

Website www.mijnthuiszorg.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☐Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Wij bieden persoonlijke begeleiding en huishoudelijke ondersteuning/thuishulp aan 
kwetsbare(jong)volwassenen(vanaf 18 jaar) en chronisch zieke ouderen die met psychische, sociale, 
psychiatrische en opvoedingsproblematiek te maken hebben of krijgen, om de zelfredzaamheid te verbeteren 
en/of te stabiliseren in hun eigen woonomgeving. 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

De thuishulp/begeleiding en ondersteuning zullen zich richten op de volgende onderdelen/activiteiten: het 

schoonmaken van hun woning, en of uitbreiden van hun sociaal netwerk, administratie, arbeidsparticipatie, 

zelfzorg, persoonlijk functioneren en hun mantelzorgondersteuning. Wij gaan altijd uit van kansen en 

mogelijkheden van de cliënt en bieden zorg op maat. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Monique Ramaker en Ellen Veerman 

E-mail e.veerman@mijnthuiszorg.nu  en info@mijnthuiszorg.nl 

 

 

 

 

 

  

mailto:e.veerman@mijnthuiszorg.nu
http://www.mijnthuiszorg.nu/


 
 

 

Naam NNCZ 
 

 

Adres Stephensonstraat 1 

Postcode + Plaats 7903 AS Hoogeveen 

Telefoon 0528 200 200 / 0528 200 205 (klantadvies centrum) 

Website www.nncz.nl  

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☐Meppel  

☐Staphorst 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Van jong tot oud, mensen met een beperking die een zorgvraag, begeleidingsvraag (bijv. huishoudelijke hulp, 
verzorging, verpleging) hebben. 
NNCZ biedt wonen in een 24-uurssetting in onze  woonzorgcentra, beschermd wonen (GGZ), zelfstandig 
wonen in aan- en inleunwoningen, thuiszorg Hoogeveen, thuiszorg Hollandscheveld, dagverzorging. 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Waardevol  

Omdat ieder mens recht heeft op een waardevol bestaan willen wij bijdragen aan een betekenisvol leven van onze 
cliënten waardoor zij kunnen blijven participeren in de maatschappij. Onze medewerkers proberen nauw aan te sluiten 
op wat de cliënt wil en ze voeren daarbij hun werk uit met passie en weten een juiste mix te maken tussen liefdevol en 
professioneel zorg te verlenen. 

Kracht  
Voor veel cliënten is het behoud van zelfstandigheid belangrijk. Zelf nog veel kunnen doen, betekent vaak uitstel van een 
groter beroep op professionele zorg. Onze medewerkers ondersteunen cliënten hierin en zoeken naar schakels in het 
netwerk van de cliënt om de zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. 

Verbinden 
Verbonden zijn met de vertrouwde omgeving is voor veel van onze cliënten van belang. Onze medewerkers gaan daarom 
in gesprek met cliënten en het sociale netwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen. Er wordt 
ook gekeken of er voorzieningen of burgerinitiatieven zijn in wijken en dorpen die bij kunnen dragen aan de kwaliteit van 
leven van cliënten. 

Samen  
Onze cliënten hebben en nemen steeds meer zelf de regie. Als zij een beroep doen op professionele ondersteuning dan 
vereist dit van ons een goed samenspel met andere zorgverleners als mantelzorgers, vrijwilligers etc. door ook op dorps- 
en wijkniveau samen te werken is er veel mogelijk. We stimuleren lokaal ondernemerschap en creativiteit. Immers; samen 
zijn we van waarde! 

Dichtbij 

We organiseren wonen, welzijn, zorg en diensten in de wijk en het dorp. We zoeken hierbij verbinding met de 
gemeenschap. Voor onze cliënten zijn we daardoor dichtbij, wat een vertrouwd en veilig gevoel geeft en er aan bijdraagt 
dat cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam 

Klantadvies Centrum NNCZ: 

Griet Kenters 

Afke van der Veen 

Floor Brouwer 

E-mail klantadvies@nncz.nl  

 

 

http://www.nncz.nl/
mailto:klantadvies@nncz.nl
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1. Gegevens zorgaanbieder: 

Naam RST zorgverleners 
Logo zorgaanbieder 

 

 

Adres Thorbeckelaan 91 

Postcode + Plaats 3771 ED Barneveld 

Telefoon 0342 – 42 23 24 

Website www.rstzorg.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☐Hoogeveen 

☐De Wolden 

☐Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Alle inwoners van de gemeente die huishoudelijke ondersteuning nodig hebben. 

 

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

RST is een reformatorische instelling met een hoog dienstverleningsniveau. Ze richt zich m.n. op cliënten met 

christelijke identiteit maar verleent ook daarbuiten zorg aan cliënten met diverse achtergronden.  

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Annelies Thierry 

E-mail Planninghh@rstzorg.nl 
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1. Gegevens zorgaanbieder: 

Naam Senas Zorg Logo zorgaanbieder 

 

 

Adres Hoofdstraat 24 

Postcode + Plaats 7901 JP Hoogeveen 

Telefoon 0528 -  314010 

Website www.senaszorg.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n): 

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. 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.  

 

4. 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. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Ilona Bremer 

E-mail info@senaszorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naam Zorgspectrum Het Zand, locatie De Berghorst  

 

Adres Ebbinge Wubbenlaan 80 

Postcode + Plaats 7951 AZ  Staphorst 

Telefoon 0522-466900 

Website www.hetzand.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☐Hoogeveen 

☐De Wolden 

☐Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Bij Zorgspectrum Het Zand, locatie De Berghorst wonen (kwetsbare) oudere cliënten, beschermd op een 
verpleegafdeling of zelfstandig in een appartement met professionele zorg in de buurt. In dat kader bieden wij 
o.a. ook thuisondersteuning onder de voorwaarde dat de cliënt woonachtig is in De Berghorst. 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Bij Zorgspectrum Het Zand wonen cliënten zowel beschermd als zelfstandig op zeven locaties in en om Zwolle. 

Deze locaties liggen op sfeervolle plekken in Wijhe, Heino, Nieuwleusen, Staphorst en Zwolle. Alle locaties 

hebben verpleegafdelingen en zelfstandige woonappartementen, zodat professionele zorg altijd in de buurt is. 

Daarnaast bieden wij op de locaties Zandhove en De Oude Mars in Zwolle revalidatie en beschermd wonen 

voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Petra van Eden en/of Joyce Dollenkamp 

E-mail zorgadministratie@hetzand.nl 
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1. Gegevens zorgaanbieder: 

Naam Thuisgenoten B.V. 

Logo zorgaanbieder 

 

 

Adres Wierdensestraat 131 

Postcode + Plaats 7604 BD Almelo 

Telefoon 088 – 0881530 

Website www.thuisgenoten.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Inwoners in deze gemeenten die in aanmerking komen voor een indicatie met betrekking tot huishoudelijke 
ondersteuning. 

 

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

Thuisgenoten verzorgt al geruime tijd de huishoudelijk ondersteuning bij een groeiende groep 

tevreden cliënten. Thuisgenoten staat voor het bieden van de best mogelijke zorg, maar ook met 

aandacht voor de kleine en grote dingen die het leven de moeite waard maken. Uitgangspunt hierbij 

is zo lang mogelijk genieten van alles wat u lief is. Wanneer het huishouden teveel wordt, zorgt 

Thuisgenoten graag voor een vaste kracht die voor u een vertrouwd gezicht wordt. Als u aangeeft wat 

uw wensen zijn, gaan we samen op zoek naar de perfecte invulling. 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 huishoudelijkehulp@thuisgenoten.nl. 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Hans van Laarhoven 

E-mail huishoudelijkehulp@thuisgenoten.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Naam Thuiszorg Gezellig 
 

 

Adres Rudolf Dieselstraat 9 

Postcode + Plaats 8013 NJ Zwolle 

Telefoon 085-040 90 74 

Website www.thuiszorggezellig.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. 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. 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

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! 
 

 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Bas Witteveen 

E-mail info@thuiszorggezellig.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thuiszorggezellig.nl/


 
 

 

 

Naam Woonzorg de Berkenhof 

 

 

Adres Jan Haarstraat 24 

Postcode + Plaats 7926 TC Kerkenveld 

Telefoon 06-55773874 

Website www.woonzorgdeberkenhof.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Hoogeveen 

☒De Wolden 

☒Meppel  

☒Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Ouderen met een zorgvraag 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

Kleinschalig wonen voor ouderen met een zorgvraag waar 24 uur zorg geboden wordt 

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Jacqueline smit 

E-mail info@woonzorgdeberkenhof.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Naam ZZWD  

 

Adres Weverslaan 1a 

Postcode + Plaats 7991 BN Dwingeloo 

Telefoon 06-13902412 

Website www.zzwd.nl 

 

2. Zorgaanbieder gecontracteerd in de gemeente(n):

☐Hoogeveen 

☒De Wolden 

☐Meppel  

☐Staphorst 

 

3. Beknopte omschrijving doelgroep van zorgaanbieder: 

Ouderen met een zorg en/of ondersteuning vragen 

 

4. Beknopte omschrijving van zorgaanbieder 

ZZWD is een organisatie die een breed aanbod heeft voor ouderen.  Binnen ZZWD men terecht voor thuiszorg, 

WMO ondersteuning in zowel huishouding als begeleiding individueel en begeleiding groep. ZZWD heeft 

mogelijkheden voor tijdelijk opvang vanuit de Ziektekosten verzekering als ook ter ontlasting van 

mantelzorgers. Wij bieden maaltijdservice thuis. Wij bieden de mogelijkheid om met een WLZ indicatie 

intramuraal te gaan wonen. Wij hebben de beschikking over een rekentool gebaseerd op onze locaties waarin 

we een overzicht van het financiële plaatje voor de klanten van ZZWD kunnen maken.   

 

5. Contactpersoon bij zorgaanbieder voor een nieuwe aanmelding: 

Naam Marian Feddema 

E-mail m.feddema@zzwd.nl 

 

 


