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Nieuwsbrief Grolloo Zorgt!
Beste inwoners,

Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de stand van zaken rond de 
ontwikkeling van het woon- en zorgcomplex aan de Pol. In het tweede deel gaan 
we in op de activiteiten van onze dorpscoördinator voor Welzijn en Zorg. 
We kijken eerst even terug. 

In mei 2017 is het initiatief ontstaan om te komen tot wat nu ‘Grolloo Zorgt’ is. In de 
aanloop hebben we een uitvoerige enquête gehouden en twee keer is er een 
informatieavond geweest o.a. om de resultaten van de enquête terug te koppelen. 
 
Sinds 1 oktober 2018 werkt Siny Vink twee dagen per week als professionele 
dorpscoördinator ten dienste van ‘Grolloo Zorgt’ voor de inwoners van Grolloo, 
Papenvoort en Vredenheim¹.

Tegelijkertijd wordt druk gewerkt aan de plannen om op De Pol 6 een complex 
met woon-/zorgappartementen te realiseren. 

Kortom, er gebeurt veel en daarover wilden we u graag bijpraten op een informatie 
avond. Echter tot twee keer toe gooide corona roet in het eten. Zowel in maart als in 
oktober kon de bijeenkomst niet doorgaan. Daarom hebben wij er nu voor gekozen 
om deze Nieuwsbrief uit te brengen. Graag vernemen wij uw reacties, vragen en 
aanbevelingen. Daarvoor kunt u contact opnemen met één van de betrokkenen. 
Namen en contactgegevens staan op de laatste pagina van deze Nieuwsbrief.
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¹Ter wille van de leesbaarheid zullen we in deze nieuwsbrief spreken 
van Grolloo of Grolloo e.o. als we deze drie plaatsen bedoelen.



Missie en Visie van ‘Grolloo Zorgt’
We toetsen onze activiteiten aan deze missie en visie.

Op prettige wijze 

oud worden 

in eigen omgeving!

ONZE MISSIE ONZE VISIE

Veel mensen zijn 

gehecht aan het wonen in 

Grolloo en Omstreken. 

‘Grolloo Zorgt’ wil bijdragen 

aan verdere verbetering 

van de kwaliteit van het 

leven door het bieden 

van woonoplossingen,

 welzijn en zorg in de 

eigen omgeving. 



Ontwikkeling woon-/zorgcomplex
Uitgangspunten.

Uit de enquête (april 2018) bleek veel interesse voor woon-/zorgappartementen voor 
ouderen. De locatie De Pol 6 kwam hiervoor beschikbaar. Het pand is gesloopt en het 
perceel is overgedragen aan de daartoe in het leven geroepen stichting ‘Grolloo Zorgt’.

Deze stichting houdt zich bezig met de ontwikkeling van de plannen voor het 
woon-/zorgcomplex. Het stichtingsbestuur (drie personen) wordt bijgestaan door 
een klankbordgroep (tien personen), waarmee de stappen in het ontwikkelproces 
worden afgestemd. Alle betrokkenen zijn inwoners van het dorp Grolloo.
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• Gezien de staat en het risico is de boerderij eind 2019 gesloopt. 
 Het lege perceel van 0,34 ha is beschikbaar voor woningbouw.
• ‘Grolloo Zorgt’ heeft een woon- en zorgvisie opgesteld. 
• De gemeente staat positief ten opzichte van onze plannen.
• De initiatieffase is ondersteund door het ministerie van VWS (Volksgezondheid,  
 Welzijn en Sport) in de vorm van een Stimuleringssubsidie Wonen en Zorg. 
• De schetsplannen zijn gemaakt door KR8-architecten, Borger.
• Er is een raming gemaakt van de kosten om het plan te realiseren en van de   
 exploitatie kosten.
• In de woningbouwstichting De Volmacht hebben we een belangrijke 
 samenwerkings-partner gevonden. Samen met hen willen we de 
 plannen realiseren.
• Door deelname van De Volmacht en door een particuliere financiering lijkt het  
 project nu realiseerbaar.
• Het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is afgesloten met de conclusie dat  
 het woon- en zorgcomplex financieel en ruimtelijk haalbaar is en dat het 
 voorziet in de aanwezige woonbehoefte.
• Bij de verdere stappen gaat KR8-architecten fungeren als projectleider.

Stand van zaken
Een aantal belangrijke punten op een rij:



De plannen.

Voor de ontwikkeling van de plannen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De locatie is perfect, in een levendige omgeving naast de basisschool, het   
 dorpshuis en de sportvelden en aan de weg van en naar landgoed camping   
 De Berenkuil. En daarnaast ook een omgeving die gekenmerkt wordt door rust  
 en ruimte!
 Algemene ruimtes voor ontmoeting en activiteiten zijn niet nodig. Hiervoor kan  
 een beroep worden gedaan op het naastgelegen dorpshuis.
• De appartementen zijn bedoeld voor inwoners uit Grolloo en    
 belangstellenden met een sociale binding met Grolloo. Alle zorg die thuis   
 geboden kan worden (door mantelzorgers, vrijwilligers of professionele   
 zorgverleners), wordt ook in deze woningen geboden. De meerwaarde van deze  
 woonlocatie zit in op zorg aangepaste, geclusterde woningen, die de sociale   
 samenhang, welzijn en veiligheid vergroten. 
• De afmetingen van de appartementen zijn variabel en de indeling is flexibel. 
 Elk appartement wordt voorzien van een keukenblokje en een 2e toilet. 
• Een deel van de eenheden wordt binnen de sociale huursector gebouwd. 
 De overige eenheden in de vrije sector.

De volgende schetsen geven een voorlopige indruk van de plannen, met het voorbehoud 
dat hierin bij het vervolg nog veranderingen kunnen komen.

De planning.

Tot realisatie gaan wij uit van de volgende planning
• tot okt 2020 Onderzoek haalbaarheid (afgerond)
• dec 2020  Go / No go besluit Project (klaar › GO!)
• 2021  Doorontwikkeling van het plan, de planologische procedure 
   en de voorbereiding uitvoering
• Voorjaar 2022 Start bouw
• Eind 2022 Bouw gereed, eerste bewoners
Vanzelfsprekend is dit alles nog onder voorbehoud.

Hebt u vragen over het project, neem gerust contact met ons op. 
Wij vertellen u graag meer!



Bestuur Stichting ‘Grolloo Zorgt’:
voorzitter
Roelof Dilling Tel 06-22408751   E-mail rm.dilling76@gmail.com

secretaris
Grietje Bruins Tel 06-31958142  E-mail g.bruins@icloud.com

penningmeester
Jan Postema Tel 06-51470705  E-mail jan.postema53@gmail.com

Vogelvlucht ▼

Situatieschets ▼ Indeling appartementen ▼



Ervaringen Zorg en Welzijn
Interview met Siny Vink, dorpscoördinator.

Sinds oktober 2018 ben ik als dorpscoör-
dinator werkzaam in Grolloo. In dienst van 
Impuls Welzijn en ten dienste van Grolloo. 
Ik denk te mogen zeggen dat Grolloo en ik 
wel bij elkaar passen. Nog niet zo lang 
geleden noemde iemand me een deel-
tijd-dorpsgenoot. Een groot compliment. 
Voor mij betekent het er bij horen, bij 
kunnen dragen, niet alleen in het doel 
van Grolloo Zorgt, maar eigenlijk van 

het hele dorp: met plezier in Grolloo e.o. wonen! Ik las eens ergens: als je doet wat je 
leuk vindt, hoef je nooit te werken. Nou... ik hoef maar zelden te werken! 
 
Onderstaand een aantal van de dingen die ik doe of heb gedaan:
• Er zijn heel veel vrijwilligers in Grolloo. Eigenlijk moeten we die geen 
 vrijwilligers noemen maar goede buren die dorpsgenoten met een vraag willen  
 helpen. In de afgelopen tijd is er minder inzet mogelijk, maar op de momenten  
 dat het wel kan, is gezelschap en vervoer veel gevraagd. Maar ook een vraag 
 om hulp bij een onwillige computer, even helpen met het invullen van een   
 formulier, helpen bij de aanvraag van hulp en zorg behoort tot de  
 mogelijkheden. 
• Bellen, heel veel bellen in coronatijd om toch de verbinding met mensen te   
 behouden.
• Bijdragen aan het Sportblad, wat ook voor corona al met regelmaat aan de orde  
 was, maar nu veel meer in de vorm van het doen van interviews en bijdragen   
 aan het onderdeel Tiedverdrief.
• Ondersteunend en verbindend naar professionals.     
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 Zowel huisartsen en thuiszorg als sociaal team Attenta weten mij inmiddels te  
 vinden als inzet van vrijwilligers of kortdurende hulp voor dorpsgenoten van   
 belang zou kunnen zijn.
• Ondersteuning van mantelzorgers en verwijzing naar Centraal Punt Mantelzorg  
 en het mantelzorgcompliment.
• Ondersteuning van groepen en activiteiten, bijvoorbeeld voor Welzijn Ouderen  
 Grolloo en Omstreken, maar ook meedenken over het School- en Volksfeest en  
 de functieverbreding van het Markehuis.
• Inmiddels staat er geen één maar drie boekenkasten in het Markehuis met 
 boeken die meer dan de moeite van het lezen waard zijn. Het beheer is in  
 handen van een vrijwilliger. Intussen zijn er contacten met Biblionet Drenthe 
 om te spreken over het naar Grolloo halen van diensten zoals die in  
 bibliotheken aangeboden worden.
• Een bezoek van de secretaris generaal van het ministerie van VWS die we  
 hebben geïnformeerd over Grolloo Zorgt, zowel  wonen als zorg en welzijn.   
 De koersbaldames weten het vast nog wel, hij heeft niet alleen verstand van 
 VWS, maar gooide ook niet onverdienstelijk!
• Verschillende andere bewonersinitiatieven, organisaties en groepen zijn door  
 ons geïnformeerd over de werkwijze. Inmiddels nemen wij onder andere deel in  
 het netwerk van Drentse Zorginitiatieven.
• Enzovoort.

In bovenstaande opsomming is wel al te lezen dat ik een breed afwisselend takenpakket 
heb. Er is steeds afstemming met de werkgroep “Grolloo Zorgt” en die samenwerking 
verloopt heel goed. Van inwoners van Grolloo e.o., maar ook van verschillende 
professionals horen we veel positieve geluiden. Inwoners van het dorp geven aan dat ze 
het prettig vinden om te weten waar ze terecht kunnen met vragen, iemand die naar ze 
omziet. Het zorgt voor een gevoel van veiligheid. Misschien ben ik nu niet zo nodig, redt 
men zich wel. Maar als het ooit wel nodig is, dan ben ik gemakkelijk te vinden. Dat geldt 
ook voor mantelzorgers.

De professionals waarderen de korte lijnen, en uiteindelijk komt dat natuurlijk ook ten 
goede aan mensen. Dorpscoördinatie draagt dus bij aan de opdracht van Grolloo Zorgt: 
op een prettige wijze oud worden in Grolloo e.o. En daarmee is de meerwaarde ons 
inziens ook echt aangetoond.
                         ...Lees verder >



Maar we ontkomen er niet aan om het ook over geld te hebben. Voor ons niet het 
belangrijkste, maar wel belangrijk. Wat we doen, kost geld. En op dit moment is er geen 
structurele financiering van Dorpscoördinatie. Natuurlijk is welbevinden van mensen heel 
belangrijk. Maar als we kunnen laten zien dat dat niet het enige is, maar dat de werkwijze 
ook besparing oplevert, is dat des te beter voor de partijen die Dorpscoördinatie 
financieren (met name de gemeente). Daarom waren we blij met een subsidie van de 
provincie die ons in staat stelde om daar onderzoek naar te doen. Er is onderzoek gedaan 
naar het huisartsenbezoek in 2019 vergeleken met het jaar ervoor. De onderzoeker 
constateerde een afname van het aantal huisartsencontacten sinds mijn komst. 
Omgerekend in geld gaat dat om €24.000 minder in 2019 dan in 2018. We denken dat 
het gevoel van welbevinden en veiligheid hierin een rol speelt, net zoals het feit dat 
mensen laagdrempelig en in hun eigen taal kunnen bespreken wat ze dwars zit. 
En daarvoor dus niet meer naar de huisarts gaan.

Intermezzo huisarts Sporrel over ‘Grolloo Zorgt’ 
en de rol van de dorpscoördinator:
De dorpscoördinator is de ‘ogen en oren’ van het dorp. Ik merk dat de inwoners 
met haar weglopen, met name de ouderen voelen de ondersteuning. We werken 
veel samen, Siny kent de lijntjes en de wegen goed. Als zij in situaties komt, waarin 
een rol voor mij is weggelegd, seint ze mij in. Omgekeerd als ‘Grolloo Zorgt’ op 
het gebied van welzijn kan ondersteunen, dan doe ik graag een beroep op de 
dorpscoördinator. En bedenk, mensenwerk is absoluut maatwerk en met 
de persoon van Siny gaat dat prima!

De juist zorg op de juiste plek.

We schreven in het sportblad al eerder over de toekenning van deze subsidie. 
Uit evaluatie blijkt dat met laagdrempelige hulp van de dorpcoördinator én informele 
inzet uit het dorp  het mogelijk is dat inwoners zo lang als het kan in het eigen dorp 
kunnen blijven wonen. Voor elkaar en met elkaar. Interessant is dat het, naast toename 
van welbevinden hiermee minder ziektekosten en mogelijk ook een besparing  in de WMO 
oplevert. Met de samenwerkende partijen gaan we meer mogelijkheden onderzoeken. 
Mogelijkheden om samenwerking goed te organiseren, waarbij Grolloo Zorgt en de 
vrijwilligers uit Grolloo als volwaardige partners worden gezien. We willen dat een vraag 
van een inwoner van Grolloo e.o. zo dicht mogelijk bij huis wordt beantwoord. 



Ook letterlijk. En graag door iemand die je vertrouwt, die ook dichtbij je staat. Vrijwillig 
als het kan en pas professioneel als het niet anders kan. Ook hier vanuit mensen 
geredeneerd, niet vanuit belang van organisaties. Met steeds als eerste regel dat we 
kijken naar de vraag en samen met de inwoner zoeken naar een goede oplossing. 
Passend bij degene die de vraag stelt. 

De samenwerkende groep bestaat uit Grolloo Zorgt, Impuls Welzijn, Gemeente Aa en 
Hunze, Attenta en huisarts Sporrel. Dit is de kerngroep. Daaromheen wordt een tweede 
schil georganiseerd die wat meer op afstand mee denkt en mee doet. Daarover zijn we 
momenteel in gesprek met verschillende (zorg) organisaties.
En ook hier is het doel: Op prettige wijze oud worden in eigen omgeving!

Hebt u vragen over Zorg en Welzijn, neem dan contact op met Siny Vink (tel 06-36511015). 
Zij beantwoordt ze graag.

Zorg en Welzijn
Woonzorgappartementen

Klankbordgroep Stichtingsbestuur

Diana Leeuwerik
Fokelina Zoelman
Janette Meems
Johanna Bilker
Roelof Dilling
Siny Vink
Wilma Kruit

Dick Oelen
Hilbert Stel
Ina Reinders-Meursing
Yvonne van der Zee
Leden werkgroep 
Zorg en Welzijn

Grietje Bruins
Jan Postema
Roelof Dilling

Contactpersonen ‘Grolloo Zorgt’
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De gezichten achter 'Grolloo Zorgt'


