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‘Waarde gaat in
economische zin
niet alleen om geld’
waarde gaat in economische zin niet alleen

medewerkers voelen dat ze er allemaal

om geld en is per definitie subjectief.

toe doen en daardoor hun best doen om

Waarom betalen we meer geld voor een

waarde voor de organisatie te creëren.

zwarte auto dan voor een paarse? Dat

Exclusief talentmanagement is juist heel

heeft niets met ratio te maken, maar is

effectief op de korte termijn. Je prikkelt

emotioneel ingegeven. Waarde is iets

een selecte groep medewerkers om extra

wat we aan iets hechten, ook als het om

hun best te doen. Het nadeel van exclusief

mensen in organisaties gaat. De waarde

talentmanagement is echter dat de verde-

die mensen hebben in een organisatie is

ling tussen medewerkers met meer en

daarbij gerelateerd aan hun relevantie voor

minder waarde op termijn de saamhorig-

het behalen van de doelstellingen van de

heid kan ondermijnen.

organisatie. Waarde is contextueel. Je kunt

'Je hebt de morele
plicht iets met
je talent te doen'
Zeker nu in veel sectoren de arbeidsmarkt krap is, is het zaak
voor organisaties om met een nieuwe blik naar talent te kijken
en serieus aan de slag te gaan met strategisch talentmanagement. Dat betoogt hoogleraar Lidewey van der Sluis.

ook nooit in je eentje een talent zijn. Daar

Is het beter om geen onderscheid te

heb je altijd een ander voor nodig, die iets

maken tussen talenten en medewerkers?

in jou ziet en waarde aan jou hecht. Talent

Ja, eigenlijk wel. Er wordt vaak vanuit

is daarmee ten diepste relationeel en niet

gegaan dat een ondernemer, manager of

functioneel.

HR-professional kan zien wie er meer of
minder potentieel heeft. Maar dat is een

Toch heb ik niet de indruk dat iedere

misvatting. Uit onderzoek weten we dat je

Als we het over talent hebben, waar gaat

medewerker in iedere organisatie ook

je heel erg kunt vergissen in de ander. Vaak

het dan eigenlijk over?

gezien wordt als talent…

krijgen mensen kansen omdat ze er op

Daar is helaas geen eenvoudig antwoord

Nee, dat klopt ook. Dan hebben we het

een bepaalde manier uitzien, omdat ze een

op te geven. Talent kun je zien als iets dat

over de keuzes die organisaties maken als

juiste naam hebben, of omdat ze karakter-

mensen hebben. Eigenschappen waar

het gaat om talentmanagement. Je kan

eigenschappen hebben die ons aanspreken.

je al dan niet mee geboren bent of die je

talentmanagement op een inclusieve of

Mensen met een afwijkend uiterlijk, een

ontwikkeld hebt. Maar je kunt het ook

een exclusieve manier benaderen. Bij de

anders klinkende naam of mensen die

over talent hebben in de betekenis van

inclusieve benadering richt je je op iedere

anderszins afwijken van de norm krijgen

iemand. Mensen kunnen een talent zijn. In

medewerker in de organisatie. Dan wordt

die kansen niet. Dat heeft dan vaak niets

mijn vakgebied - strategisch talentmanage-

ieder lid van de organisatie als talent

met hun kwaliteiten te maken. Hierdoor

ment - spreken we in die laatste betekenis

gezien. Aan de andere kant heb je de exclu-

gaat er veel potentieel verloren. Dat is om

over talent. Medewerkers zijn daarin

sieve benadering van talentmanagement.

meerdere redenen erg en zeker in deze

waardestukken van organisaties, waarbij

In die benadering gaat talentmanagement

krappe arbeidsmarkt een kostbare fout die

het managen draait om de vraag hoe die

over een specifieke groep medewerkers.

we ons niet kunnen veroorloven.

waardestukken zo goed mogelijk tot hun

Dat kunnen bijvoorbeeld jonge medewer-

recht komen en bijdragen aan de doelstel-

kers of hoogopgeleide medewerkers zijn, of

Maar is het niet menselijk om elkaar te

lingen van de organisatie.

andere groepen waar de organisatie extra

rangschikken en in hokjes te plaatsen?

zorgvuldig mee wil omgaan.

Van nature is dat het zeker. Je vindt altijd

In die opvatting is dus iedereen een

iets van een ander. Het zit in ons als mens

talent, niet alleen de uitblinkers of

Is er iets te zeggen over welke benadering

om onderscheid te maken, dat doen we al

mensen met veel potentie in een

het beste werkt?

op de kleuterschool. We moeten dus leren

organisatie?

Uit onderzoek blijkt dat inclusief talent-

om anders naar de ander te kijken als we

Waardestukken zijn inderdaad niet alleen

management vooral effectief is op de lange

willen voorkomen dat potentieel in onze

de medewerkers die meer opleveren dan

termijn, omdat je daarmee een cultuur en

organisatie verloren gaat. Daar kun je je in

ze kosten, of die potentie hebben. Want

dynamiek in de organisatie creëert waarin

ontwikkelen en ik ben blij dat strategisch
Lees verder >
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TALENTMANAGEMENT VOOR DE WERELD VAN MORGEN

‘Talent is a gift,
now duty calls’

Samen bouwen
aan een hecht team
Wil jij aan de slag als teamleider?
Als teamleider binnen onze organisatie ben je vanuit een

talentmanagement inmiddels uitgegroeid

organisatie. Niet in dienst van henzelf.

meewerkende positie verantwoordelijk voor de coördinatie

is tot een volwaardig vakgebied waarin dit

Medewerkers zijn geen zzp’er. Je bent een

en de kwaliteit van de zorgverlening binnen het team.

centraal staat. Steeds meer organisaties,

levende bouwsteen, die bijdraagt aan het

Daarnaast stimuleer en coach je de medewerkers tijdens

ook onderwijsinstellingen zoals de CHE,

functioneren en voortbestaan van de

het werk in het toepassen van onze begeleidingsmethodiek.

zien in dat iets van een ander moeten

organisatie. Leidinggevenden die dat besef

Een uitdagende baan!

vinden, iets heel groots is.

kunnen laten doorsijpelen, zorgen voor
een omgeving waarin talent tot bloei kan

Waar zou jij in dit opzicht een

Iets voor jou? Kom dan eens kennismaken met ons.

komen.

lans voor willen breken?

Mail ons je cv via vacature@deschutse.nu of kijk
op werkenbijdeschutse.nl.

De Schutse
Zorg wat er écht toe doet

Jĳ doet
ertoe

Denk eens na over wie iets mag vinden van

Waar ligt in dit verhaal de

een ander in jouw organisatie. En waarom.

verantwoordelijkheid van

Ik merk dat dat vragen zijn die mensen

het talent 'de medewerker' zelf?

regelmatig in verlegenheid brengen. Vaak

Het individu heeft, in mijn ogen, de

hoor ik dan iets als: ‘Dat ben ik, want ik

verantwoordelijkheid om iets te doen

ben hier de baas’. Maar jij bent de baas

met wat hij of zij gekregen heeft. Ook de

omdat een ander vond dat jij de baas

kansen. Dat houd ik mijn studenten ook

mocht worden. Dat heb je aan een ander te

altijd voor. Het is een ontzettend groot

danken. Je kunt simpelweg niet shinen in

voorrecht dat je überhaupt de kans hebt

je eentje en dat is meteen een pleidooi voor

om iets te doen met je talenten. Heel veel

bescheidenheid als je iets van een ander

mensen op deze wereld hebben die kans

moet vinden in je werk. Een besef dat jij je

niet, denk bijvoorbeeld aan vrouwen die

kunt vergissen, dat je eigen gekkigheden

simpelweg de deur niet uit mogen. Of nog

en voorkeuren een rol spelen in je beslis-

erger, worden beknot in hun vrijheid. Als

singen. Mensen die tegen deze achtergrond

je in vrijheid leeft, vind ik persoonlijk, heb

nog roepen: ‘ik heb de beste kandidaat

je de morele plicht om iets met je talent te

geselecteerd’, die hebben dit nog te leren.

doen. Je moet ermee woekeren, zoals de
Bijbel het zegt. Vandaar mijn motto: Talent

Hoe creëer je als bedrijf een omgeving

De Borgwal

Christelijke BasissChool

Kom werken op een van de

VIERMASTER SCHOLEN
Tĳd voor een volgende stap? Kom werken op één van onze scholen.
Neem vrĳblĳvend contact op via 06 123 719 33 of mail naar
info@vpcodeviermaster.nl. Bekĳk ondertussen ook onze website eens!
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is a gift, now duty calls.

waarin ieder talent tot ontwikkeling
komt?

Waar komt dit motto vandaan? Waarom

Door te werken aan inclusief leiderschap

wil jij juist hier jouw talent voor inzetten?

en inclusieve communicatie. De kunst is

Dat ligt op hetzelfde vlak. Je komt als

dat je iedere medewerker het gevoel weet

mens ergens op de wereld terecht, zonder

te geven dat hij of zij ertoe doet in de

dat je daar zelf iets aan kan doen. Als dat

organisatie vanwege zijn of haar bijdrage

in Nederland is, komt er een moment dat

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis

aan de relevantie en de missie van de

je kunt kiezen wat je gaat doen met alle

is hoogleraar Strategisch Talent

organisatie. Vaak wordt voor de uitleg

kansen die je krijgt. En later als je aan het

Management en Organisatorisch

hiervan de metafoor van een zwerm vogels

werk bent, heb je de kans om daarin iets

Leiderschap aan Nyenrode Business

gebruikt. Iedere vogel heeft zijn eigen

te betekenen voor anderen. Om anderen

Universiteit. Ze is auteur van

positie en rol in zo’n zwerm, en alleen door

te zien als een talent, als iemand die van

managementboeken als Talent is

hun gezamenlijkheid kunnen ze zo hoog en

waarde is, en te helpen in zijn of haar

goed, Ambitie is beter (2012), Sporen

snel vliegen en komen ze verder. Dat geldt

ontwikkeling. Dat is toch iets moois? Dit

van Talent (2014), Het Selectieproces

ook voor organisaties.

inzicht raakt mij nog altijd en dat is ook

(2017), en Varen in de mist (2020). Van

Over Lidewey

wat mij drijft om bij te dragen aan het

der Sluis is als lid van de Raad van

Het punt moet zijn dat iedere medewerker

zien en ontwikkelen van talent in onze

Toezicht verbonden aan de CHE.

in een organisatie werkt in dienst van de

maatschappij.
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PORTRETTEN

Ongekend talent

in the
picture

‘Je moet er vol
voor gaan’
Wat begon met een studie Bedrijfskunde aan
de CHE eindigde voor Lennart van Holten in
een eigen videoproductiebedrijf. Misschien
niet de meest gebruikelijke carrièrestap. Toch
wist de 25-jarige in slechts drie jaar tijd een
vaste klantenkring op te bouwen, variërend

Talenten hebben we allemaal. Maar de route

van grote internationale bedrijven tot

die we nemen om onszelf te ontplooien en

start-ups en lokale zzp’ers.

te ontdekken wat echt bij ons past, is voor
iedereen anders. Deze inspirerende CHE

Het ene moment heeft hij een draaidag voor een lokale bank,

alumni kozen zelf hun route en vertellen

het volgende moment mag hij met zijn bedrijf Lennart Films

wat hen energie geeft.

“Twee totaal verschillende werelden. Toch wordt er op beide

shooten in een vliegtuighangar van de Koninklijke Landmacht.
plekken geworsteld met dezelfde vragen: Hoe bouw je een merk op?

Lees verder op pagina 12
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PORTRETTEN

‘Het vuurtje
in mij brandde
niet meer’
Gerwin Bor (26) gaf een goede baan als integraal
veiligheidskundige op om weer onderaan de
ladder als verpleegkundige te beginnen.

‘Ik ben
een echte
autodidact’
Ondernemer Judith van Lent besloot twee jaar
geleden om werk te maken van haar passie voor

“Ik werkte bij de GHOR van de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek. De GHOR leidt en coördineert de geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crisissituaties. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan een brand met slachtoffers of ernstige verkeersongevallen. Voor die hulpverlening is training en scholing nodig:
dat regelde ik. Ook werkte ik als officier op straat, waarbij ik de

tuinieren. Het kostte wat geduld en vertrouwen,
maar in de eerste lockdown nam het bedrijf
een ware vlucht. Dit najaar neemt Judith haar
intrek in een groot nieuw pand, samen met
inmiddels zes medewerkers.

hulpverlening coördineerde.”
“Je staat dan met je neus bovenop heftige situaties, maar moet
je handen in de zakken houden. Ik was stiekem jaloers op de
hulpverleners die de patiëntenzorg verleenden. Dat wilde ik ook!

Het was de samenwerking met een influencer die de mailbox van

Na een tijdje realiseerde ik me: ik heb een hele leuke baan, maar

Judith deed ontploffen. Ze ontwierp voor haar een tuinbeplantingsplan met de prachtigste bloemen. Ineens stonden opdracht-

Lees verder op pagina 12

gevers te trappelen om haar in te huren, terwijl Judith net als de

Lees verder op pagina 12
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Kom werken in de thuiszorg bij Opella.

PORTRETTEN

Eirène is 24 jaar, studeert Social Work aan de CHE en woont in Ede. Zij werkt 14 – 16 uur
per week in de huishouding bij Opella in Ede.
Wat vind jij zo leuk aan het werken in de huishouding?
“Het leuke aan dit werk vind ik de ondersteuning
bieden aan mensen in het dagelijks leven. Je ziet zoveel
verschillende mensen en ontmoet zoveel verschillende
culturen. Dat maakt dit werk erg gevarieerd.”

Lennart van Holten

Gerwin Bor

Judith van Lent

En hoe communiceer je een boodschap

het vuurtje in mij brandt niet meer.

rest van Nederland tegelijk fulltime

optimaal?”, vertelt Lennart. Hoewel hij

Toen heb ik besloten om het roer om te

thuis kwam te zitten met haar man en

op het gebied van videografie autodidact

gooien en heb ik me ingeschreven voor

drie kinderen. “Even daarvoor had ik

is – hij verslond op jonge leeftijd elke

de deeltijdopleiding Verpleegkunde van

op het punt gestaan om de handdoek

YouTube-tutorial die hij kon vinden – put

de CHE.”

in de ring te gooien. Ik had gebeden om
werk… en ik kreeg het!”, lacht ze.

Lennart wel degelijk uit de kennis die hij
op de CHE heeft opgedaan. “Ik heb daar

“Inmiddels ben ik afgestudeerd en werk

een basis meegekregen, een soort sociale

ik op de cardiologieafdeling van het St.

Met haar bedrijf Studio May & June

skills set. Waar de CHE goed in is, is jou

Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Daar

ontwerpt Judith tuinen, verkoopt

op persoonlijk vlak ontwikkelen.

haal ik veel voldoening uit. Als verpleeg-

ze lespakketten en kant-en-klare

Je bent continu aan het reflecteren op

kundige ben je er voor mensen op een van

ontwerpen voor wie zelf aan de slag wil

wie je bent, waar je voor staat en wat je

de meest kwetsbare momenten van hun

én lanceert ze dit najaar zelfs een eigen

wilt. Dat gebruik ik nog dagelijks, maar

leven. Je staat het dichtst bij ze, omdat

bloemzadenlijn. Inmiddels doet ze dat

dan voor mijn klanten.”

je er elke dag bent. En jouw handelen bij

met een zeskoppig team, waar ook

aanwijzingen van complicaties maakt

haar man onderdeel van is. Het gaat

soms het verschil tussen leven en dood.”

de oud-communicatiestudente voor de

Inmiddels maakt video een vast
van de meeste bedrijven, maar toen

“Ik merk dat deze baan ook aansluit bij

van nu het resultaat van hard werken

Lennart zijn bedrijf begon kwam dat

mijn talenten en bij wie ik ben. Ik hou

en tegenslag.

net op. “Iedereen wilde video, maar

van de dynamiek op de cardiologieafde-

hoe? Ik bleek geld te kunnen verdienen

ling, terwijl dit werk ook oog voor detail

“Na jaren in de trouwbranche te hebben

met mijn hobby.” Zijn talent voor

en sensitiviteit vraagt. Welke talenten

gewerkt met een bedrijf in fotografie

video groeide uit tot een succesvol

van ervaren collega’s ik bewonder? Vooral

en evenementenorganisatie, liep de

bedrijf. Inmiddels werkt hij met een

het fingerspitzengefühl! Ze weten vaak

samenwerking met mijn toenmalige

flexibele schil van professionals op

dat er iets niet pluis is voor een monitor

zakenpartner op een vervelende manier

het gebied van licht, geluid, beeld en

gaat piepen. Ik leer ook van hun kalmte

stuk. In die mentaal zware tijd heeft

productie. “Hoewel ik nog steeds met

in acute situaties, zoals wanneer een

het tuinieren mij herstel gebracht. De

plezier achter de camera sta, merk ik

cliënt een infarct krijgt. Bij mij stormt

tuin was mijn therapie. Langzaam vond

ook dat het aansturen van een groep

het dan nog wel eens van binnen.”

ik zo mezelf weer terug en ontstond het

Waarom heb jij gekozen voor dit werk?
“Voor mij is het ideaal dat ik niet in het weekend hoef
te werken. Dit geeft mij voldoende tijd en ruimte om
te genieten van mijn weekend of aan school te werken.
Dit werk is altijd op dezelfde tijden, zo tussen 08.00 en
17.00 uur. Dat geeft mij rust en structuur maar ook de
mogelijkheid om ’s avonds bijvoorbeeld nog dingen
met vrienden te doen of naar je studentenvereniging
te kunnen gaan.”
Wat maakt dit werk voor jou zo bijzonder?
“Het contact met mensen. Het is zoveel meer dan
enkel schoonmaken. Wanneer ik wegga bij iemand en ik
weet dat diegene weer de hele week een ﬁjne en schoon
huis heeft, geeft mij dat veel voldoening. Maar de warme
glimlach en dankbaarheid die je ervaart, dat maakt het

Hoe ziet een werkdag voor jou eruit?
“Ik werk meestal dagen van half 9 tot 5. Dat is in
overleg met planning, zodat ik 14 - 16 uur in 2 dagen
kan werken. Per klant ben ik meestal 2 of 3 uur bezig,
en daarna ga ik naar de volgende. Voor mij is dit dé
ideale combinatie met mijn school en werk!”
Wil jij ook zo’n leuke, uitdagende (bij)baan in de
hulp bij huishouding? Kijk voor de mogelijkheden
op www.opella.nl/vacatures en reageer!

Vakkundig vanuit het hart

Drukwerk?
Drukwerk?
Op papier zijn wij
Op papier zijn wij
gewoon de beste
gewoon de beste

eerste idee voor dit bedrijf.”

individuele talenten mij energie geeft.
Dus wil ik me meer specialiseren in de

“Ik snap dat je bij een carrièreswitch

producerrol en bedrijven inhoudelijk

niet over één nacht ijs gaat. Toch denk

De eerste maanden waren zwaar.

adviseren over hun videomarketing.

ik dat je het moet doen als je diep van

“We hadden drie kinderen, waren net

Hoe schrijf je een goed concept voor

binnen voelt dat je huidige baan geen

verhuisd en we konden niet oneindig

een verhaal dat werkt?”

voldoening geeft. Volg je hart. Ja, dat

van één salaris leven. Gelukkig

kost je wat. Ik heb een tijdje weer op

nam May & June een vlucht. Het is

Of hij daar ook talent voor heeft? “Ik zie

een studenteninkomen moeten leven.

sindsdien bizar hard gegaan. Hiermee

talent als een basis waar je hard mee aan

Je moet gedisciplineerd zijn om studie

is ze via een omweg teruggekomen

de slag moet om je doelen te bereiken.

en werk te combineren. Maar het is

bij een jeugddroom. “Ik ben een echte

Vaak op je snufferd gaan tot het uiteinde-

mogelijk, in de zorg ben je meer dan

autodidact. De fotografie, maar ook het

lijk lukt. Je leert je talenten kennen door

welkom en je krijgt er uiteindelijk veel

tuinontwerp en kweken heb ik mezelf

te doen. Ontdekken wat je leuk vindt en

voor terug. Zo leerde ik mijn huidige

aangeleerd.”

daar vol voor gaan.”

verloofde kennen door de carrièreswitch.
Mooie bonus toch?”

Scherp

Waarom heb jij ervoor gekozen om bij Opella te werken?
“Opella is een grote organisatie, op de website kun
je je goed inlezen en weet je wat je te wachten staat.
Opella is heel toegankelijk en als ik ergens mee zit kan
ik altijd één van de planners of mijn leidinggevende
bellen om mijn hart te luchten. Daarnaast geeft Opella
mij zekerheid: er zijn altijd voldoende klanten dus ook
voldoende werk!

wind zou je zeggen. Toch is het succes

onderdeel uit van de marketingmix

12

zo mooi. Of wanneer een klant naar Opella belt en zegt
dat ze zo blij met mijn hulp zijn. Daar doe ik het voor!”

Ben jij klaar om onze
cliënten passende
zorg te verlenen?
Wij zijn op zoek naar collega’s
in de wijkverpleging

Bekijk al onze vacatures
op: werkenbijrstzorg.nl
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NATHAN MANDEMBA

Talent

Wat als jouw academische
mogelijkheden niet alleen
bepaald worden door je
talenten? Als de locatie van je

'Hier maak je echt
het verschil'

wieg of de omstandigheden

in de klas

verschil voor die kinderen.”
Vanaf dit nieuwe schooljaar staat
Nathan officieel als meester voor

waarin je opgroeit je zelfs beperken in je

denschatles. En zo gebeurde het vaker dat

de klas van groep 5. “Ik hoop dat mijn

toekomst? Nathan Mandemba was één van

mijn netjes voorbereide lessen in de praktijk

leerlingen later positief terugkijken op hun

de pabostudenten die een oproep beant-

helemaal anders liepen. Zeker in het begin

tijd bij mij in de klas. Dat ik ze kennis en

woordde om stage te lopen in Rotterdam-

kostte het lesgeven me daardoor enorm veel

normen en waarden heb bijgebracht. Dat

Zuid. Een wijk waarin veel armoede heerst

energie en heb ik meermaals overwogen om

doe ik uiteraard niet alleen. Het hele team

en waar kinderen dikwijls kampen met

me over te laten plaatsen.”

doet zijn uiterste best om alles uit deze

taalachterstanden en lastige thuissituaties.

kinderen te halen wat erin zit. Binnen hun
Enorm dankbaar

eigen vermogen weliswaar, want helaas

Cultuurshock

Toch besloot Nathan door te zetten. “Het

zie je wel dat er een groot tekort is aan

“Het was zo anders dan de scholen waar ik

duurt even voor je het vertrouwen van de

pabo-afgestudeerde leerkrachten. Daardoor

waar kinderen ontdekken wie ze zijn en waar hun talenten liggen.

tot dan toe stage had gelopen. De belevings-

kinderen wint, maar als dat lukt heb je een

wordt een deel van de klassen gedraaid

Twee pas afgestudeerde pabo’ers geven hun visie op het begrip talent

wereld van deze kinderen is totaal anders.

bijzondere band. Soms ben je zelfs de enige

door onderwijsassistenten of pabostu-

Ze worden gedwongen snel op te groeien en

stabiele factor in hun leven. Ze hebben

denten. Goede leerkrachten, maar je merkt

komen in aanraking met dingen waarvan

misschien weinig, maar ze zijn enorm

dat ze nog niet de benodigde ervaring

ik als 12-jarige het bestaan niet eens wist.

tevreden en dankbaar. In de speeltuin

hebben. En dat is zonde, want dit soort

In de praktijk komt het erop neer dat je je

hebben ze al de dag van hun leven.

scholen is het enorm waard om je talent

verwachtingen flink moet bijstellen. Zo had

En als ik mijn gitaren of drumstel

voor in te zetten. Qua beloning maakt het

ik eens bedacht om een natuur & techniek-

meeneem naar school, dan vinden ze dat

niet uit of ik hier lesgeef of op de Veluwe.

les creatief in te steken door met de

fantastisch. Naderhand zeggen ze dan wel

En ja, deze kinderen en hun ouders vergen

zijn kinderen die gewoonweg in

kinderen een haven met boten te knutselen.

eens dat ze zo’n middag nooit meer zullen

wel wat meer inzet en energie, maar als je

geen enkel hoofdvak op school

Alleen zeiden termen als zeil, werf of haven

vergeten. Kinderen op een witte school

hun vertrouwen eenmaal hebt dan haal je

excelleren, maar die wel goed zijn

hen helemaal niets. Wat een knutselles had

vinden zoiets ook wel leuk, maar die

zóveel meer voldoening uit je werk.

in vrienden maken. Of die thuis

moeten worden, werd daardoor een woor-

raak je als leerkracht niet zo in de kern.

Dat had ik niet willen missen.”

Talent kun je niet aanleren, maar je kunt het wel laten ontwaken, zei
schrijver Wallace Stegner ooit. Het klaslokaal is bij uitstek een plek

en vertellen hoe zij hun taak als onderwijzer willen invullen.

LIESBETH VAN DER VOET

Kinderen uit groep 7 krijgen de
opdracht om een planetarium
te maken. Vol enthousiasme
gaan ze aan de slag. Ze zoeken
informatie op over planeten en

'Iedereen heeft
zijn gaven'

uitblinken in tuinieren of koken.
In het huidige onderwijssysteem,

maken een schaalmodel van papier-maché.

ze hun talent inzetten. Echter, er zijn ook

maar ook in onze maatschappij die draait

“Tijdens de evaluatie besprak ik met de

situaties denkbaar waarin dat niet mogelijk

om maakbaarheid, kan zo’n kind het gevoel

kinderen hoe ze tot dit eindresultaat

is. Bovendien leer je ook door jezelf uit

krijgen dat-ie niets kan. Niets waard is zelfs.

gekomen waren”, vertelt Liesbeth van der

te dagen om nieuwe dingen te proberen.

Als docent kun je kinderen ondersteunen

Voet, op dat moment nog afstuderend

Daarom heb ik tijdens mijn afstuderen

bij het ontdekken van hun talenten. Door

pabostudente. Eén van hen had precies

onderzocht hoe leerlingen, ongeacht hun

met ze in gesprek te gaan over wat jij ziet,

uitgerekend hoe groot elk van de planeten

leervoorkeur, kunnen deelnemen aan het

maar ook door ze zelf via de lessen te laten

moest worden. ‘Dat kon ik gewoon’, zei hij

onderwijs. Door ze te stimuleren om juist

ervaren wat ze goed kunnen. Soms kan

daarover, maar werken met papier-maché

van elkaar te leren, vanuit het idee van

het ook heel verhelderend zijn als juist

vond hij maar vies. Terwijl anderen dat juist

Romeinen 12, vers 4-5: het lichaam heeft

klasgenootjes uitspreken wat zij bewon-

geweldig vonden. Onbewust hadden de

veel leden en iedereen is nodig om samen

deren aan diegene.

kinderen de taken onderling zo verdeeld dat

één gemeente te vormen. Ik geloof dat het

ieder kon doen waar hij of zij goed in was.”

in de klas ook zo werkt. De denker en de

Maar ik hoop bovenal dat ik mijn leerlingen

doener kunnen beiden doen waar ze goed

al op jonge leeftijd kan leren dat je niet

Denkers en doeners

in zijn en zo een project tot een goed einde

overal goed in hoeft te zijn. Dat talenten

Ieder mens leert op een andere manier.

brengen, maar ze kunnen hun talent ook

verder gaan dan academische prestaties.

“In het onderwijs spreken we dan over

inzetten om de ander iets te leren.”

Maar, en daarmee kom ik terug op
Romeinen, dat je elkaars talenten juist kunt

leervoorkeuren”, vertelt Liesbeth. “Heel

14

Hier maak je daadwerkelijk het

gechargeerd gezegd heb je denkers, die

Prestatiedruk

aanvullen. Door gebruik te maken van

leren via tekst en boeken, en doeners, die

Voor de leraren ligt daarin een taak, vindt

elkaars kennis en expertise. Want je vormt

praktisch ingesteld zijn. In het voorbeeld

Liesbeth. “Er ligt in onze maatschappij

samen een klas, of later een groep collega’s,

van het planetarium wordt mooi zichtbaar

te veel focus op het begrip talent. Dat

een vereniging of kerkelijke gemeente. We

hoe mensen elkaar kunnen versterken als

begrip is bovendien veel te beperkt. Er

doen het samen.”

Scherp

Scherp
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Innovatie van
Barneveldse bodem
Hoe Barneveldse ondernemers
talent ontdekken en behouden
Hoogopgeleide jongeren zoeken hun eerste baan vaak in de stad of plaats
waar ze studeren. Een collectief van Barneveldse ondernemers probeert
deze talentvolle studenten te behouden voor het lokale bedrijfsleven.
Denk je bij Barneveld nog aan het dorp van

voorlichting op middelbare scholen,

kip en ei? Dan heb je wat ontwikkelingen

bedrijfsbezoeken voor studenten, career

gemist. Van high-tech camerasystemen

events en campagnes op LinkedIn en

voor trucks tot automatische

Instagram laat de stichting zien dat je

eiersorteermachines en van biologisch

als hbo’er of wo’er in Barneveld prima je

afbreekbare verpakkingen tot slimme

carrière kunt starten.

software; ze komen van Barneveldse bodem
en gaan de hele wereld over.

Verder fungeert Barneveld Tomorrow
als matchmaker tussen studenten en

Barneveld is één van de economische

hoogopgeleide young professionals en

topregio’s van Nederland, nog voor bijvoor-

het lokale bedrijfsleven. Bedrijven die

beeld plaatsen als Amersfoort en Ede. Je

tegen een kleine financiële vergoeding

vindt er zo’n 6.300 bedrijven, samen goed

zijn aangesloten bij Barneveld Tomorrow

voor een kleine 35.000 banen. Bij 10.000 van

kunnen hun stages, afstudeeropdrachten en

die banen gaat het om functies voor hbo’ers

vacatures delen, waarna de stichting zoekt

en wo’ers. Alleen weet niet iedereen dat. En

naar een match met een lokale student. Tot

Ecosysteem

zeker jongeren niet, want die komen zelden

nu toe zijn er zo’n 120 matches gemaakt en

Inmiddels heeft Barneveld Tomorrow een

op een bedrijventerrein.

dat aantal groeit hard.

eigen zichtlocatie in het hart van Barneveld,

RIANNE DONKER

op de bovenste verdieping van het kantoor
“Als ze hun eerste baan zoeken, kijken ze

“Uit onderzoek dat we gedaan hebben,

van de Rabobank. Daar biedt de stichting

vaak naar de grote stad. Ze verwachten

blijkt dat 85% van de studenten uit

ook werkruimte aan lokale start-ups van

dat daar de innovatieve bedrijven zitten.

Barneveld graag in de eigen woonplaats

hoogopgeleide jongeren. Kleijer: “Niet alleen

Of ze blijven hangen in de plaats waar ze

wil werken als ze hier dezelfde uitdaging,

die ruimte is voor start-ups interessant,

gestudeerd hebben. Terwijl er in hun eigen

ontwikkelmogelijkheden en arbeidsvoor-

maar ook de community met andere

woonplaats volop uitdagend werk is voor

waarden krijgen. Ze weten alleen niet

starters en ons uitgebreide netwerk. Wil

hoogopgeleide jongeren, bij bedrijven die

waar ze moeten beginnen, het ontbreekt

je sparren over je businessplan, heb je

soms wereldwijd actief zijn”, vertelt Heleen

ze aan het netwerk dat nodig is om die

vragen over financiering, denk je na over

Kleijer van stichting Barneveld Tomorrow.

leuke eerste baan in eigen dorp te vinden.

het aantrekken van je eerste medewerkers?

Dat probleem lossen wij op, waardoor

Dan weten wij waar je moet zijn. Er is

Matchmaking

we talent voor Barneveld behouden”,

inmiddels een ecosysteem voor talent

In 2017 sloegen Barneveldse ondernemers

vertelt Kleijer.

ontstaan dat anders waarschijnlijk verloren

de handen in elkaar. Met onder meer

was gegaan voor Barneveld.”
Lees verder >
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Heb jij ook hart
voor ouderen?
Waardeburgh biedt waardevolle
zorg aan ouderen in Alblasserdam,
Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld.
Bij hen thuis en in onze zorgcentra.

Onze protestants-christelijke identiteit
dragen we mee in alles wat we doen.

Word jij onze collega?
Vind een vacature die bij jou past op:

www.werkenbijwaardeburgh.nl

‘Op Google Maps had ik dit
bedrijf er niet uitgepikt’

“De combinatie van die twee rollen vind
ik ontzettend leuk. Ik ben dan ook erg blij
dat ik deze kans heb gekregen, met dank
aan Barneveld Tomorrow. Bij innovatie

www.dewittenberg.nl

dacht ik niet aan kalverstalinrichtingen;
dit bedrijf had ik er via Google Maps echt
nooit uitgepikt.”

Rianne Donker werkt bij

innovatie plaats. Van de ontwikkeling

G. van Beek en Zn. in Barneveld.

van concepten voor circulaire stallen

“Ik wilde na mijn studie Bedrijfskunde aan

tot een mestafvoersysteem dat de

de CHE graag hier in de omgeving aan

ammoniakuitstoot in de kalverstal met 50

de slag, maar wist niet goed welke leuke

tot 70 procent terugdringt.”

bedrijven er in Barneveld zaten. Ik heb

18

24%

wel een keer een rondje gereden over één

“Ik heb hier eerst mijn afstudeeropdracht

van de Barnevelders heeft volgens

van de bedrijventerreinen en wat gezocht

gedaan en kreeg daarna een baan als

het CBS een hbo- of wo-opleiding

op Google Maps, maar het is lastig om in

online marketeer en projectmanager

afgerond. Dat is fors lager dan

te schatten of ze ergens hbo’ers zoeken. Ik

innovatie aangeboden. In die laatste rol

het landelijk gemiddelde van 32

dacht dat mijn kansen toch groter zouden

coördineer en begeleid ik innovatieve

procent. De braindrain naar de

zijn in bijvoorbeeld Amersfoort of Ede.”

projecten. Ik houd me bijvoorbeeld bezig

stad is een potentiële bedreiging

met de subsidieaanvragen en schrijf de

voor de economische groei van

“Uiteindelijk ben ik bij G. van Beek

benodigde projectplannen, waarbij ik zorg

Barneveld. Zeker nu door de

& Zn. terechtgekomen, via een

dat iedereen binnen de organisatie op tijd

toenemende technologisering ook

bedrijfsbezoek dat georganiseerd werd

zijn bijdrage levert. Zo’n traject duurt vaak

in bijvoorbeeld de maakindustrie

door Barneveld Tomorrow. G. van Beek

maanden. In de tijd dat ik wacht op een

steeds meer functies voor hbo’ers

& Zn. is een toonaangevende speler in de

beoordeling van een aanvraag, kan ik mooi

en wo’ers ontstaan.

kalversector, onze stalinrichtingen gaan

de marketingcommunicatie van G. van

de hele wereld over. Er vindt ook veel

Beek & Zn. verder professionaliseren.”

Scherp

Kom ook werken
bij Salem!
Salem zoekt
Leerling
Verzorgenden-IG

32 uur

Verzorgenden-IG/
EVV’ers

In overleg

Verpleegkundigen

In overleg

Interesse?
Kijk voor meer informatie,
onze andere vacatures en voor
onze opleidingen op werkenbijsalem.nl

God zoeken in de stilte

Kies voor een retraite op de Wittenberg

wonen met zorg

Ridderkerk

werkenbijsalem.nl

NIEUWS

Christelijke Hogeschool Ede breidt
post-hbo Leefstijlcoach uit met
SLIMMER licentie en scholing

Promotie Lector Simon Polinder
voor. Een benadering die enerzijds
geïnspireerd is door het denken van
Reinhold Niebuhr (de inspirator van
President Obama) en anderzijds de

De Christelijke Hogeschool Ede en GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben in

christelijke filosofie.

juli 2021 een samenwerkingsovereenkomst getekend. SLIMMER is een gecombineerde
leefstijlinterventie van de GGD en heeft als hoofddoel het duurzaam verbeteren

Polinder: “Ik stel voor de internationale

van de leefstijl van volwassenen met overgewicht.

betrekkingen te benaderen als een praktijk
waarin de machtspolitiek van staten nog

Door deze samenwerking worden

met de gecombineerde leefstijlinterventie

steeds bepalend is, maar waarin religie

cursisten van de post-hbo opleiding

SLIMMER. Hiermee kunnen ze het

en religieuze wereldbeschouwingen een

Leefstijlcoach van de CHE opgeleid tot

SLIMMER programma aanbieden aan

belangrijke conditionerende rol spelen.”

geaccrediteerd leefstijlcoach en daarmee

cliënten die willen werken aan een

ontvangen zij een licentie om te werken

gezonde leefstijl.

“Diplomaten, beleidsmakers, politici en
ministers van buitenlandse zaken hebben
Simon Polinder, Associate Lector

kennis nodig van religie om te weten

Christelijke Professie aan het Jan Luyken

wat er speelt en wijsheid om te kunnen

Instituut, promoveerde op 18 oktober op

oordelen of dit wenselijk is of niet. We

het onderwerp de rol van religie in de

moeten weer over religie durven praten en

internationale politiek. Op basis van zijn

zonodig daar ook een oordeel over durven

onderzoek stelt hij een nieuwe benadering

te vellen.”

Collegezalen weer open
voor studenten

Docent
Educatie
schrijft
actieboek
middenbouw

Begin september ging het collegejaar van

Per 30 augustus is voor het onderwijs de

'Worden wat je wil' is het thema voor

de Christelijke Hogeschool Ede officieel

1,5 meter maatregel vervallen en kunnen

de Christelijke kinderboekenweek!

van start. De opening was dit jaar extra

colleges weer op de hogeschool plaats-

Docent Bram Kasse schreef dit jaar

bijzonder voor studenten en medewerkers,

vinden. De CHE begint met ruim 5000

het actieboek voor de middenbouw.

omdat in het nieuwe hogeschooljaar ook

studenten aan een nieuw collegejaar; 1500

letterlijk de collegezalen weer opengaan.

daarvan zijn eerstejaarsstudenten.

Het verhaal gaat over Skip, de jongen

Groen licht Dordrecht Academy

die niet weet wat hij wil worden.

Het ministerie van OC&W heeft groen licht

Domoor ontmoet. Waarschijnlijk de

gegeven voor de start van Ad-opleidingen

meest bijzondere dierenarts die je

in Dordrecht. De CHE werkt in deze

kunt tegenkomen.

Voor elk beroep dat hij kan verzinnen,
voelt hij zich te min. Tot hij dokter

Academy samen met Hogeschool
Rotterdam, InHolland en het DaVinci-

Meer informatie: christelijkeboeken.

college en start in september 2022 met vijf

nl/kinderboekenweek

Ad-opleidingen. Studenten van verschillende instellingen maken in Dordrecht
gebruik van gezamenlijke faciliteiten
en studeren binnenkort in een nieuw
schoolgebouw. De CHE biedt in Dordrecht
al de Ad Sociaal Werk in de Zorg aan en
onderzoekt de CHE welke opleidingen
daaraan toegevoegd kunnen worden. Meer
informatie: dordrecht.academy.
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AMÉLIE GUIRADO

Wie Amélie Guirado ontmoet ziet een leuke,

Dat je belangrijke afspraken vergeet. Niet

doen liggen namelijk ook onze kwaliteiten

sociale meid met een vlotte babbel. Iemand

omdat het je niet interesseert, maar omdat

en talenten, al zijn deze vaak bedolven

die het leven ogenschijnlijk gemakkelijk

je in het moment hyper-gefocust bent op

geraakt door stigma’s, faalervaringen,

afgaat. Afgelopen zomer nam ze haar

iets anders. Mensen met ADHD kunnen

kritiek, trauma’s en meer. Iemand met

hbo-diploma Social Work in ontvangst.

moeilijk hoofd- en bijzaken scheiden,

ADHD wordt bijvoorbeeld als impulsief

Een mooie prestatie, zeker als je beseft dat

alles lijkt even belangrijk. Dit kan ertoe

bestempeld wat een negatieve lading heeft,

ze hier keihard voor geknokt heeft. Het

leiden dat je blokkeert. Dat was ook waar

maar je kunt het ook zien als spontaan en

kostte Amélie namelijk negen jaar studie,

ik tegenaan liep. Ik heb vaak meer tijd en

levendig. Als ik naar mezelf kijk, dan kan ik

twee hogescholen en een burn-out om dit

ruimte nodig om een opdracht af te ronden.

zomaar even bij vriendinnen langswippen

papiertje in handen te krijgen.

Een werkwijze die doorgaans niet past

of besluiten iets groots te ondernemen. Dat
levert vaak de mooiste herinneringen en
successen op. Vanuit mijn cliënten hoor ik
dat het vooral de erkenning en herkenning

‘Dat ik de regie mocht
nemen, was ik helemaal
niet gewend'

Omdat
je beperking
ook je talent
kan zijn
Kersvers afgestudeerd en al meteen aan de slag met een
leuke baan. Sociaal werker Amélie Guirado heeft het goed
voor elkaar. Zo lijkt het althans, want de 27-jarige heeft
ADHD en streed jarenlang om deze beperking

binnen de hokjes van een hogeschool. Op

In 2012 startte ze vol goede moed. “Ik ging

de CHE kreeg ik voor het eerst een

op mezelf wonen, had leuk contact met

begeleider die zei: vertel maar wat je plan

medestudenten en haalde binnen een jaar

is. Hoe lukt het wel? Dat ík de regie mocht

mijn propedeuse. Toch kwamen er lang-

nemen was ik helemaal niet gewend.”

zaam scheurtjes in de façade. De combi-

ken niet alleen de theorie, ik leef dezelfde
praktijk en begrijp precies waar ze tegenaan
lopen. Het maakt mij beter in mijn werk.”

Wat
ADHD’ers
goede
professionals
maakt

natie van studie en zelfstandig wonen viel

Het ging niet meteen goed. Door de

me zwaar en hoewel ik keihard studeerde,

opgebouwde stress, heftige persoonlijke

kwam het er op papier niet uit. Toen ik voor

omstandigheden en de ontdekkingstocht

de derde keer het tweede studiejaar aan de

rond haar beperking, zat ze een jaar met

HAN zou moeten overdoen liep ik tegen

een burn-out thuis. Ondersteund door loop-

een muur aan. Ik had hulp nodig, maar

baanbegeleider Ben Visser kreeg ze haar

kreeg die niet. Ik ging enorm aan mezelf

studie weer op de rit. “Hij gaf me de ruimte

- Gepassioneerd

twijfelen. Was ik dan niet slim of goed

om het op mijn manier te doen, maar hield

- Creatief

genoeg?”

me ook bij de les. Dat betekende dat ik mijn

- Flinke dosis humor

studie soms anders mocht vormgeven. Bij

- Sterk in out-of-the-box-denken,

- Veel doorzettingsvermogen
en veerkracht

Aangemoedigd door haar oma meldt

het schrijven van verslagen kreeg ik meer

Amélie zich bij de CHE. “Daar voelde ik

tijd of ruimte, of ik kon een andere vorm

- Spontaan

me voor het eerst gezien. Een compleet

kiezen, bijvoorbeeld mondeling of via een

- Vrijgevig

persoon met talenten en gebreken, en een

creatief medium. Alleen al het feit dat er

- Groot empathisch vermogen

eigen manier van leren. Daar ontdekte ik

iemand is die naar je luistert, die begrijpt

ook dat ik ADHD heb. Niet helemaal een

dat het geen gebrek aan wilskracht is

verrassing, want ADHD en ADD komen in

als het niet lukt, maar dat je hoofd

mijn familie meer voor, maar dat ík het ook

soms overloopt; daardoor ging bij mij

had, is lang onder de radar gebleven. Ik ben

de druk eraf.”

vindingrijk

Terugkijkend overheerst bij Amélie de trots.
“Ik wist dat ik het in me had, maar het

communicatief sterk, sociaal, emotioneel

om te buigen in een talent. Haar kennis

intelligent; niemand merkte dat ik moeite

Ervaringsdeskundige

kwam er steeds niet uit. Als ik in mijn werk

en ervaring zet ze nu in voor anderen

had met bepaalde aspecten van het leven.

Sinds het behalen van haar diploma zet

dan nu de vruchten zie van mijn talenten,

Ikzelf ook niet.”

Amélie zich in voor anderen die in hetzelfde

en bedenk hoeveel kracht het heeft gekost

schuitje zitten. “Ik werk als coach en

om die te ontwikkelen, dan kan ik alleen

Eindelijk herkenning

trainer bij Kenniscentrum AD(H)D - ASS.

maar trots zijn. Deze kennis en hoop geef

De doorbraak kwam toen docent Gert

Daar begeleid ik mensen op basis van een

ik weer door. Het is zo bijzonder dat ik

André vertelde over hoe het in zijn hoofd

positieve kijk op AD(H)D en autisme. Welke

dit werk mag doen! En ik blijf me zeker

werkt. “Ik herkende zoveel. Dat je enorm je

krachten heb je om je valkuilen te over-

doorontwikkelen. Stilstaan is geen talent

best doet, maar er toch van alles misgaat.

winnen? In onze manier van denken en

van de ADHD’er!”

die in hetzelfde schuitje zitten.
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‘Ik zie overal
een verhaal in’
Steef van Gorkum (31) werd ontdekt tijdens een talentenjacht voor schrijvers, dit voorjaar bracht
de oud-journalistiekstudent aan de CHE zijn tweede roman uit. Een gesprek over zijn passie voor
verhalen, dagen waarop er geen letter op papier komt en de magie als een boek ineens tot leven komt.
Hoe voelt het om je boek te zien liggen in

overeenkomt met de realiteit. En zo heb

kan het wat worden? Dan maak ik lange

de boekhandel?

ik misschien wel tien ideeën per week,

wandelingen, waarbij ik veel nadenk.

Dat is kicken en spannend tegelijk. Ik heb

waarvan dus de meeste nooit een boek

Ik praat dan ook in mijn hoofd met de

vijf, zes jaar alleen gewerkt aan dat boek. In

worden.

karakters. Denk na over hoe hun jeugd was
en hoe ze daardoor gevormd zijn. Ook ben

die periode trek je op met de karakters, ben
je er in je hoofd steeds mee bezig. Natuurlijk

Hoe ging dat bij je nieuwste boek?

ik bezig met de bruggetjes in het verhaal.

vertel je er wel eens wat over aan vrienden

Het plot voor ‘Precies zoals hij was’

Hoe komen karakters bij elkaar, hoe

of familie. Maar dit is het eerste moment

ontstond toen ik studeerde in Boedapest. Ik

verbind ik onderdelen die ik in mijn hoofd

dat ze het verhaal zelf kunnen ervaren.

vloog regelmatig terug naar Nederland om

heb op een logische manier aan elkaar? Op

Ik wil dan heel graag weten wat anderen

mijn vriendin en familie te zien en besefte

een gegeven moment voel je: dit kan wat

ervan vinden. Hoop op goede recensies. En

me dat ik eigenlijk twee levens had. Als ik

worden. Dan begin ik te schrijven.

tegelijkertijd is dat dus iets heel kwetsbaars

in het vliegtuig stapte ging het ene leven

als anderen je boek gaan lezen, omdat zo’n

op pauze, als ik landde het andere leven

Beschrijf eens die magie van het

verhaal je dierbaar wordt.

weer aan. En daartussen zit je in een soort

schrijven. Hoe is het als je in de flow zit?

vacuüm. Dat fascineerde me. Het klinkt

Ja, dat is heel speciaal. Het is alsof je in je

Hoe ontstaat een boek bij jou?

misschien raar, maar ik vroeg me af wat er

hoofd een film afspeelt. Ineens komen de

Dat kan door van alles zijn. Soms vang ik

met die twee levens zou gebeuren als het

zinnen, de woorden. Ik ben dan helemaal

bijvoorbeeld een half telefoongesprek op

vliegtuig zou neerstorten.

hyper. Je moet me even niets vragen, me
niet storen. Dan ga ik zitten en dan schrijf

in de trein. Dan vraag ik me af: wie zit er
aan de andere kant van de lijn, wat is hun

Hoe werk je zo’n concept vervolgens uit?

ik aan een stuk door. Met de capslock

relatie? Voor ik het weet heb ik daar in

Een schrijfproces bestaat uit twee fases.

aan, in rood en zonder me druk te maken

mijn hoofd een verhaal bij gefantaseerd,

In de eerste fase ben je bezig met het

over precies de juiste formuleringen. Dat

wat waarschijnlijk al lang niet meer

framework. Is het verhaal sterk genoeg,

komt later wel, anders stopt die flow.
Maar ik moet eerlijk zijn: meestal gaat
het moeizamer hoor. Soms heb ik dagen

‘Ineens komen de zinnen,
de woorden. Ik ben dan
helemaal hyper. Je moet
me even niets vragen.’

waarop ik geen letter op papier krijg. Dat is
frustrerend, al heb ik geleerd om het niet te
zien als een verloren dag. Want je bent wel
met het verhaal bezig geweest, het proces
in je hoofd is doorgegaan.

Steef van Gorkum is schrijver en journalist. Hij debuteerde in 2012 met ‘De
twee jaar nadat’, een verhaal over het rouwproces van een jongen die zijn

De liefde voor verhalen zat er al vroeg in.

vader verliest. Dit jaar verscheen zijn nieuwste roman ‘Precies zoals hij was’ bij

Als klein jochie schreef Steef van Gorkum

Uitgeverij De Geus.

al een vervolg op Pluk van de Petteflet,
Lees verder >
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omdat hij ervan baalde dat de serie ten
einde was. Tijdens zijn studie Journalistiek
aan de CHE wordt Steef benaderd om mee
te doen aan ABC Yourself, een talentenjacht
voor jonge schrijvers. Daar valt zijn talent
op bij Edward van de Vendel, die nu nog
altijd fungeert als zijn schrijfcoach.
Heb je eigenlijk wat aan die

‘Ik kan nog niet leven van
het schrijven en ik weet
ook nog niet of ik dat zou
willen’

journalistiekopleiding als schrijver?
Zeker! Ik heb tijdens de opleiding veel
geleerd over creatief schrijven, stijl,
taalgebruik en spanningsopbouw. Eigenlijk

schrijfdag. Dan werk ik aan mijn boek. Ik

boek ben ik me wel bewust geworden van

de niet-zo-journalistieke vakken, waarin het

kan nog niet leven van het schrijven en ik

het podium dat ik als schrijver heb. Mijn

even niet draaide om waarheidsvinding.

weet ook nog niet of ik dat zou willen, maar

toenmalige uitgever wees me erop dat ze

Ik weet nog dat mijn mede-studenten zich

het is inmiddels wel meer dan een hobby.

het zo bijzonder vonden dat in het boek

wel eens afvroegen waarom ze dat moesten

Zeker nu ik een contract bij uitgeverij De

christelijke karakters voorkwamen, zonder

leren. Maar ik heb tijdens die lessen

Geus heb voor meerdere boeken.

dat dat een ‘issue’ was. Ze worstelen niet
met hun geloof, ze evangeliseren niet. Het

vaardigheden opgedaan waar ik nog steeds
Voor wie schrijf jij?

is er gewoon. Ik zie het wel als iets moois

Ik schrijf in de eerste plaats omdat ik

dat ik bij een mainstreamuitgeverij boeken

Je werkt als online redacteur aan de

gewoon een ongelooflijk enthousiasme

mag schrijven waarin het christelijk geloof

WUR. Hoe combineer je dat met het

voor verhalen heb. Verhalen die eruit

op een normale manier gerepresenteerd

schrijverschap?

moeten. En hoe mooi is het dan dat je

wordt.

Ik werk vier dagen in de week voor

zo’n idee uit je hoofd in boekvorm met

de universiteit. Maandag is mijn vaste

anderen kan delen? Door mijn eerste

wel eens naar teruggrijp.

Wat zie je als jouw talent als schrijver?

VAKORGANISATIE MET BIJBELSE VISIE

Let jij op Nederland? Blijf
Betrokken. Kom op voor
Christelijke belangen.
Corona zet je even stil
Verschillen tussen groepen mensen in Nederland liggen onder het vergrootglas.
Vaccinatie, onderwijsvrijheid, kerkdiensten en het politieke landschap
geven reden tot zorg. Blijf betrokken, samen met de RMU. Reformatorische
belangenbehartiger voor werk en maatschappij.

Laat de RMU je stem vertolken.

RMU.NU/BLIJF-BETROKKEN

Hella Haasse zei ooit dat je twee type schrijvers hebt: stilisten en ventisten. Stilisten
zijn de schrijvers met een virtuoze stijl, die
je betoveren met hun zinnen en formuleringen. Ventisten zijn de verhalenvertellers.
Ik behoor tot die laatste categorie. Mijn

Kom werken
bij Van Kooten

talent is dat ik overal verhalen in zie, waar
ik hard aan werk is hoe ik dat zo mooi
mogelijk op papier kan krijgen.

Precies zoals hij was
Al sinds de brugklas kijkt Andreas
op naar Simon, een flamboyante
jongen. Hij is Andreas’ beste vriend en
voorbeeld. Wanneer Simon in Londen
gaat werken blijft de vriendschap
bestaan. Dan stort een vliegtuig
neer, met Simon aan boord. Andreas
is aangeslagen, zeker wanneer hij
erachter komt dat Simon veel voor
hem heeft verzwegen, en ook voor
zijn ouders en vriendin. Leefde hij een
dubbelleven?
‘Precies zoals hij was’
is verkrijgbaar bij de
lokale boekhandel of
via steefvangorkum.nl.
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Stel je even voor: je raakt je baan kwijt.
Thuis liep het al niet zo lekker, nu je hele
dagen thuis bent barst de bom. Je relatie
spat in scherven uiteen. Je hopt van de
bank van vrienden naar vakantiewoningen.
Sombert je de dagen door, drinkt wat meer
dan goed voor je is, het schuurt met de
kids. Ergens diep van binnen weet je:
het gaat niet zo goed. Je zou hulp

‘De gemeente moet straks
kiezen tussen jeugdzorg en
het openhouden van het
zwembad’

moeten vragen om je leven weer op de
rit te krijgen. Als je al je moed verzameld
hebt en om hulp aanklopt, moet je eerst
uitleggen dat je écht hulp nodig hebt. En

Een mooi voorbeeld is een onderzoek

benauwend of gevaarlijk. Hoe kunnen

vragen beantwoorden. Wat je nog zelf kan

naar hoe het informele netwerk van

overheden, hulpverleners maar ook

doen. Of er geen mensen in je omgeving

hulpvragers geactiveerd kan worden.

burgers dat wantrouwen weer omzetten in

zijn die je kunnen helpen. Vrienden

“We hebben gekeken hoe gemeenten en

vertrouwen, hoe kunnen we van onbegrip

misschien, familie?

welzijnsorganisaties zich daarin als partner

naar begrip? Want hoe je het ook wendt of

van de hulpvrager kunnen opstellen. Het

keert: ook in onze laatmoderne, geïndivi-

Wantrouwen in de hulpverleningsrelatie

maakt een groot verschil als je vraagt: ‘wie

dualiseerde samenleving zullen we moeten

“Bij aanvang van de decentralisatie was er

wil er dat het goed met jou gaat’ in plaats

blijven samenwerken. Ik hoop dat de

veel hoop en enthousiasme”, vertelt Dekker.

van ‘heb je een netwerk en wat doen zij’?

lessen die ons lectoraat lokaal opdoet daar

“De lokale overheid staat dicht bij de burger

We zagen dat er door die eerste benadering

landelijk aan kunnen bijdragen.”

en kan het welzijnswerk, de jeugdzorg en

een meer gelijkwaardige samenwerking

de arbeidsparticipatie beter regelen tegen

ontstond. Een soort sociaal contract, met

Dat is ook de reden dat Dekker in zijn

lagere kosten, was het idee. Dat bleek

een gemeenschappelijk belang. We werken

lectorale rede inging op het begrip

tegen te vallen. De samenwerking tussen

nu aan een cursus waarmee hulpverleners

vertrouwen. Wat is er nodig om het

gemeenten en welzijnsorganisaties moest

op deze manier het gesprek aan kunnen

te geven en te krijgen? Wanneer wint

groeien en de vraag naar met name jeugd-

gaan met hulpvragers.”

wantrouwen het van vertrouwen?
En hoe krijgen we vertrouwen weer

zorg was groter dan verwacht, met oplopende
Nog drie onderzoekslijnen

terug in onze samenleving en de lokale

Het lectoraat kent nog drie onderzoekslijnen.

verzorgingsstaat? “De Deense filosoof

Wat volgde was een negatieve spiraal.

De eerste gaat over hoe de samenwerking

Kierkegaard zei dat vertrouwen geven

“De hoop uit de beginjaren sijpelde

tussen schoolmaatschappelijk werkers,

een sprong in geloof is. Je weet niet of de

langzaam weg. De gemeente werd een

leerkrachten in het basisonderwijs en ouders

ander te vertrouwen is, dat ervaar je pas

controlerende en kritische partner, wat

verbeterd kan worden. De tweede over hoe

als je de proef op de som neemt."

ergens wel begrijpelijk was. Want straks

de veelal gescheiden werelden van zorg en

moet er gekozen worden tussen jeugdzorg

welzijn bij elkaar gebracht kunnen worden.

en het openhouden van het zwembad.

De derde onderzoekslijn kijkt naar de

Gemeenten probeerden grip te krijgen op

samenwerking in het sociaal domein tussen

de hulpvraag en het budget, maar daarmee

gemeenten en mensen met een

sloop wantrouwen de hulpverleningsre-

reformatorische achtergrond.

tekorten bij gemeenten als gevolg.”

'BRENG VERTROUWEN
TERUG IN DE LOKALE
VERZORGINGSSTAAT'

Wim Dekker (56) werd begin 2021
officieel benoemd tot lector Informele

latie in.”
Verbinding is de rode draad in al die

Netwerken en Laatmoderniteit aan

Werkplaats sociaal domein

onderzoekslijnen, die allemaal lokaal

de CHE. Hij was hiervoor docent-

Gelderse Vallei

vorm krijgen maar lessen opleveren voor

onderzoeker en associate lector.

Het lectoraat Informele Netwerken

bredere samenlevingsvraagstukken. “Neem

Dekker sprak in september zijn

en Laatmoderniteit van de CHE doet

die laatste onderzoekslijn. We hebben de

lectorale rede uit. Die stond in het

onderzoek naar de manier waarop de

laatste tijd gezien dat er in de samenleving

thema van vertrouwen.

samenwerking in de lokale verzorgings-

een onvermogen is om met diversiteit om

een lectoraat van de CHE onder leiding van Wim Dekker de samenwerking tussen gemeenten,

staat verbeterd kan worden. Dat gebeurt

te gaan, zeker als het religieus geladen

De rede is na te lezen op

professionals in het sociaal domein, mensen die hulp vragen en hun netwerk. Wat is er geleerd

in de werkplaats Sociaal Domein Gelderse

is. De weerstand tegen asielzoekers in

che.nl/lectoraten/

Vallei. Daarin participeren drie Gelderse

Harskamp, boosheid om kerkgangers

informele-netwerken-en-

gemeenten en een breed scala aan lokale

die in coronatijd toch bij elkaar komen.

laatmoderniteit

welzijns- en jeugdzorgorganisaties.

We vinden die religieuze ander eng,

Vijf jaar geleden verhuisde de verzorgingsstaat naar de gemeente. Sinds die tijd onderzoekt

en wat staat er nog op de onderzoeksagenda?
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WIJ WERKEN AL VELE JAREN
PRETTIG SAMEN MET DE CHE

WAT BEN
JIJ DOM!

ACHTERBERG SCHILDERS EN ONDERHOUD
Schilderwerk | Glas | Onderhoud | Renovatie | Verduurzaming
Bel: 0318 - 634101 | www.achterbergschilders.nl | info@achterbergschilders.nl

Column

“Hoe schrijf je ‘cappuccino’?” Ik kijk mijn vriendin
aan en heb de neiging om haar onwetendheid uit
te lachen. “Hoe kan je dat niet weten? Je drinkt
het al jaren…” Ze lacht schalks en herhaalt haar
spellingsvraag nog eens. Lichtelijk hautain zeg ik het
woord letter voor letter op. “C-A-P-P-U-C-C-I-N-O.
Niet vergeten, eh.”

BAS DERKS (26) BLOGT, SCHRIJFT,
FILMT EN DICHT VERHALEN. WIL JIJ
REAGEREN OP DEZE COLUMN? DAT
KAN VIA SCHERP@CHE.NL.

Nog geen uur later staan we buiten. We proberen een tafel
in elkaar te zetten en het lukt mij voor geen ene meter.

HdS Zorg is een christelijke organisatie voor zorg, waar deskundige

Mijn vriendin staat een half uur lachend toe te kijken om het

medewerkers garant staan voor betrouwbaarheid en kwaliteit. In de

te fiksen. Ze kijkt me trots aan en zegt lachend: “Wat kan jij

van verpleging en verzorging en huishoudelijke zorg.

supergoed spellen.” Met het schaamrood op mijn kaken, verdwijn

Werken bij HdS betekent werken in een mooie en
professionele organisatie
Met de zelfstandige manier waarop je zorg en ondersteuning verleent,
draag je bij aan de zelfstandigheid en het welbevinden van onze klanten.
Je signaleert wat er bij hen leeft en weet daarop goed in te spelen.

Voor alle informatie
kijk op www.hdszorg.nl
of mail naar
wijkverpleging@hdszorg.nl

“Als professional houd je van
je vak en heb je oog voor wat
er beter kan. Bij HdS Zorg krijg
je alle mogelijkheden om daar
samen met je team werk van te
maken.”

HdS zorg
Thorbeckelaan 16
3771 EG Barneveld
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vervolgens van mij over te nemen en binnen een halve minuut

gemeente Barneveld biedt HdS Zorg professionele thuiszorg in de vorm
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Werken bij de Rozelaar
Vind je het belangrijk dat mensen met een
verstandelijke beperking een warme plek in de
samenleving krijgen?
Dat ze worden gezien en gewaardeerd? En dat zij het
gewone leven kunnen ervaren? Kijk dan eens naar de
mogelijkheden om te werken bij de Rozelaar, als
professional of vrijwilliger. Ook stagelopen is mogelijk.
De Rozelaar is een christelijke zorgorganisatie met locaties
in Barneveld, Nijkerk en Voorthuizen. We bieden
dagbesteding, wonen met begeleiding en ambulante
coaching aan mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie?

Kijk op www.werkenbijderozelaar.nl of bel
met HR-adviseur Gereke Booij op 06-42532036
DeRozelaar

derozelaar

ik – samen met mijn twee linkerhanden (ik ben rechts) – naar
binnen.

‘Wat kan jij supergoed
spellen.’ Met het schaamrood
op mijn kaken, verdwijn ik.

Een vis kan geenszins in een boom klimmen. Dat vinden we heel
normaal, dat ze dat niet kunnen. Superlogisch zelfs. Toch hebben
we als mensen onder elkaar altijd de neiging om eigen talenten te
overschatten (“Ik fiks deze tafel”) en andermans tekortkomingen
uit te lachen (“Hahaha, jij kan niet spellen!”). Alsof vissen toch gaan
proberen in bomen te klimmen of dat we vissen uitlachen dat ze

of een handige vriendin mij een stuk verder brengen dan als ik

dat niet kunnen.

zelf blijf aanklooien. En dat ik juist op andere vlakken een
aanvulling kan zijn voor anderen.

Ook ik heb de neiging om alles zelf op te lossen. Financiën,
eenzame gedachten, klusjes, ongelukkige dagen, alle hobbels

Andermans talenten zijn ook de jouwe, zolang je het maar durft te

in het leven an sich. Ik wil alles zelf doen. Langzaam leer ik nu

accepteren en om hulp durft te vragen. Gebruik ze, alsjeblieft.

dat dat niet hoeft. Dat ik ook dingen mag loslaten. Anderen dingen
beter kunnen dan ik. Dat een psycholoog, een goede buur, ouders

Anders ben je net zo ‘dom’ als ik.
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‘De aandacht voor soft
skills is een relatief
nieuwe ontwikkeling’

SANNY BRUNEKREEFT EN ADRIËNNE VISSCHER

De aandacht voor de soft skills en persoon-

als het gaat om talentmanagement,

lijke ontwikkeling van Alfa-medewerkers is

scholing en ontwikkeling. Je voelt vaak

een relatief nieuwe ontwikkeling. “In het

in je onderbuik wel: dit is de richting

verleden lag de focus in de accountancy

die we op moeten.

sterk op het bijhouden van vakkennis. Dat

Je kunt het dan misschien nog niet

blijft belangrijk, maar door de veranderende

kwantificeren of onderbouwen, maar

rol van de accountant zijn ook andere

dat komt wel. Wat wel essentieel is, is

vaardigheden nodig. De accountant kijkt

leiderschap in je organisatie. Een directie

tegenwoordig vooral vooruit, fungeert als

of raad van bestuur die dezelfde waarde

adviseur en sparring-partner van de

hecht aan ontwikkeling van medewerkers.

ondernemer. Dat kan je alleen als je een

Bij Alfa is dat echt een speerpunt in de

relatie opbouwt met die ondernemer, je

visie en bedrijfscultuur geworden,

expertise kan vertalen naar de wereld van

waardoor we dat nu in onze arbeidsmarkt-

de klant”, legt Visscher uit.

campagnes kunnen inzetten. Groeien bij
Alfa is groot worden in wat echt telt.”

Iedereen ontwikkelt zich
Het doel is dat iedere medewerker van

Zo werkt Alfa aan de
ontwikkeling van talent

Alfa 16 PE-punten (permanente educatie)

werk je persoonlijke en professionele

per jaar haalt. “Ook dat is een verandering

ontwikkeling er makkelijk bij inschiet,

ten opzichte van het verleden”, zegt

introduceert Alfa binnenkort het driejarig

Brunekreeft. “Vroeger kenden we alleen

portfolio. Brunekreeft: “Accountants

de verplichte scholing voor accountants

Centraal in de visie van Alfa op werk,

moeten voor hun inschrijving in het

en fiscalisten, nu richten we ons op alle

staat het idee dat medewerkers

register van de beroepsorganisatie al zo’n

medewerkers van Alfa. Want uiteindelijk

optimaal kunnen functioneren als ze

portfolio maken, waarmee ze aantonen

is het voor iedereen belangrijk om zich te

werk doen dat aan drie voorwaarden

dat ze hun deskundigheid op peil houden.

blijven ontwikkelen.”

voldoet. Werk moet plezierig zijn,

Dat rollen we de komende jaren in de hele

Hoe stimuleer je de ontwikkeling van meer dan 1000 medewerkers, die verspreid over 35
vestigingen werken? Oud-CHE’ers Sanny Brunekreeft en Adriënne Visscher vertellen over

wat onder meer betekent dat je

organisatie uit. Met een meerjarig ontwik-

16 PE-punten staat voor twee dagen aan

weet wat er van je verwacht wordt

kelplan krijg je namelijk meer structuur en

training en scholing. De helft daarvan

en dat je geaccepteerd wordt in je

lijn in de ontwikkeling.”

vullen medewerkers in tijdens de jaarlijkse

werkomgeving en er respectvol met

de invulling die Alfa Accountants & Adviseurs geeft aan talentmanagement.

Alfa Leerdag. Tijdens die dag kunnen

elkaar wordt omgegaan. Werk moet

Vakinhoud én vaardigheden

medewerkers kiezen uit een breed scala

ook goed zijn. Daar verstaat Alfa

Opleidingen, trainingen en cursussen?

aan workshops en trainingen. Van sessies

dat er gebruik wordt gemaakt van

Alfa ontstond ruim 75 jaar geleden

en verantwoordelijkheid voor de lokale

leidinggevende samen naar wat er goed

Die kunnen medewerkers makkelijk volgen

over slapen en stress tot meetings over

jouw talenten en dat je de kans krijgt

als boekhoudpartner van agrarisch

kantoren. Ook op hrm-gebied. “De directe

gaat, wat je kunt versterken en wat er

via de Alfa Academie. “We hebben een

de btw-regeling of het ‘verkopen’ van

om daarin te groeien. Tot slot moet

ondernemers. Sinds die tijd groeide het

hrm-verantwoordelijkheid ligt daar.

beter kan. “Het V3-gespreksmodel is

breed aanbod aan zowel offline als online

een factuur. “Die leerdag vindt bewust

werk zinvol zijn, ten dienste staan

bedrijf - dat volledig in handen is van de

Leidinggevenden op onze vestigingen

gebaseerd op de Appreciative Inquiry-

ontwikkelmogelijkheden. Experts uit onze

doordeweeks plaats. Al onze vestigingen

van iets dat groter is dan jijzelf. Bij

eigen medewerkers - uit tot een modern,

voeren bijvoorbeeld zelf gesprekken met

methode, waarin de focus ligt op wat er al

eigen organisatie geven bijvoorbeeld

zijn dan dicht. Dat geeft aan hoe belangrijk

Alfa is dat de bijdrage aan lokaal

allround accountants- en advieskantoor.

medewerkers over hun ontwikkeling”,

goed gaat. Het idee daarachter is dat je van

vakinhoudelijke cursussen over fiscale

we leren en ontwikkelen vinden”, vertelt

ondernemerschap; het duurzaam

Qua omvang is Alfa inmiddels het tiende

vertelt hrm-manager Sanny Brunekreeft.

een 3 meestal geen 7 kunt maken, maar

veranderingen, maar je kunt ook werken aan

Brunekreeft.

waarde creëren voor medewerkers,

van een 7 wél een 8. Bovendien worden

je adviesvaardigheden of bijvoorbeeld een

accountantskantoor van ons land.
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Talent als pijler in
de visie op werk

Omdat in de hectiek van het dagelijks

klanten en de maatschappij.

Van een 7 een 8 maken

mensen gelukkiger als ze zich richten op

cursus timemanagement volgen”, vertelt

Onderdeel van de bedrijfscultuur

Typerend voor Alfa is de decentrale

Zo hanteert Alfa het V3-gespreks-model.

hun talenten in plaats van op zaken waar

Adriënne Visscher, die als hrm-adviseur

Wat ze collega-hrm’ers zou willen

organisatie, met dus relatief veel vrijheid

Daarbij kijken een medewerker en een

ze minder goed in zijn”, zegt Brunekreeft.

verantwoordelijk is voor de Alfa Academie.

meegeven? “Durf te experimenteren

Scherp
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UITGELICHT

Met een post-hbo investeren
in persoonlijk leiderschap
van young professionals

Stel je voor

We bewonderen sporttalent, op de werkvloer doen we
aan talentmanagement. Maar hoe verhoudt de manier
waarop we over talent denken zich eigenlijk tot hoe
daar in de bijbel over gesproken wordt?

5 vragen aan
Nico van der Voet,
studentenpastor

waar je talenten liggen en wat je drijfveren

drie carrièrepaden binnen Alfa. Visscher:

zijn. Daarna kijk je hoe je dat meeneemt

“Vroeger kon je als goede accountant

in je werk. Tot slot zijn er modules over

alleen doorgroeien tot directeur, maar daar

adviesvaardigheden en commerciële

wordt lang niet iedereen gelukkig van.

vaardigheden. Je leert dan bijvoorbeeld

Nu hebben we niet alleen een carrièrepad

Hoe verschilt de bijbelse definitie van talent van onze opvattingen?

hoe je behoeften van klanten in kaart

voor medewerkers met leidinggevende

Het woord ‘talent’ zoals wij het gebruiken, namelijk een aanduiding voor een

brengt, hoe je een adviesgesprek voert en

ambities, maar ook paden voor mensen die

persoonlijke bekwaamheid, kent de bijbel niet. Een talent heeft een economische

een goede elevator pitch houdt”, vertelt

zich willen ontwikkelen tot vakspecialist

waarde, dertig kilo zilver of goud. Buiten dat wordt er genoeg gezegd over

Adriënne Visscher, hrm-adviseur bij Alfa.

of de commerciële kant op willen.”

menselijke eigenschappen, deugden en ondeugden, goed en verkeerd leven, maar

Studiedag en opdrachten

De laatste stap in het Professioneel

Om de twee à drie maanden komen de

Ontwikkeltraject is een tweejarig

Waarin verschilt dat van onze huidige opvattingen over talent?

young professionals bij elkaar voor een

mastertraject. Aan dat traject mag je op

Onze kijk op talentontwikkeling leidt tot een meritocratie: winnaars en verliezers.

studiedag. In de tussenliggende periode

uitnodiging deelnemen. Visscher: “In het

Dat heeft ook gevolgen voor hoe we over onszelf en een ander denken. Alsof je

voeren ze opdrachten uit tijdens hun

mastertraject draait het om strategie en

het puur aan jezelf te danken hebt als je slaagt of faalt.

werk en voeren ze coachingsgesprekken

leiderschap. Daarmee richten we ons op

met hun leidinggevende. Op dit moment

de toekomstige leiders, inspirators en

Wat zou een ‘bijbelsere’ kijk zijn op talent?

nemen ruim vijftig medewerkers deel aan

cultuurdragers binnen Alfa.”

Spreek liever niet over ‘getalenteerd’ maar over ‘begaafd’. Mensen krijgen gaven.

vind je nergens een oproep om je talenten te ontwikkelen.

het post-hbo traject, verdeeld over vijf

Dat stemt al tot dankbaarheid en laat meer compassie zien met mensen die minder

groepen.

ontvangen hebben. Mensen en omstandigheden blijven verschillend. Waar het
de één komt aanwaaien, kan een ander met veel inspanning zijn doel niet halen.

“De reacties zijn heel positief”, zegt

‘Maximale ontplooiing’ als ideaal is ook een basis voor ontevredenheid en onrust.

In de eerste jaren dat je werkt komt er

Visscher. “Wat ik terughoor is dat het

Wéér een andere baan. Wéér een cursus of salarisverhoging. Dat kan goed gaan,

veel op je af. Ook ontdek je in die fase

medewerkers veel zelfinzicht geeft. Ze

vaak pas waar je talent echt ligt en welk

ontdekken in het traject waar ze gelukkig

werk bij je past. Om young professionals

van worden, waar hun talenten liggen

te helpen in die belangrijke fase van

en wat ze nog verder willen versterken.

hun loopbaan, kent Alfa Accountants

Dat is heel waardevol voor de rest van je

& Adviseurs een professioneel

loopbaan. Een mooi bijkomend voordeel is

ontwikkeltraject.

dat je door het traject een netwerk binnen
Alfa opbouwt, omdat je in een groep zit

‘Niet iedereen
kan of hoeft
op een podium
te staan’

maar ook tot teleurstellingen en overspannenheid leiden.

Hoe zouden christelijke professionals om moeten gaan met talent?
Geniet van jouw talenten en die van anderen! Wees ook niet jaloers. Niet iedereen
kan of hoeft op een podium te staan. En ga met je talenten, groot of klein, aan
de slag. Laat het ook niet louter voor individuele zelfontplooiing zijn. Dat is een
belangrijk punt. Met mijn talenten zoek ik niet mijzelf, maar wil ik God eren die
ze mij gegeven heeft en mijn medemens verrijken.

Het Professioneel Ontwikkeltraject bestaat

met medewerkers die allemaal andere

uit drie fases. De eerste twee jaar staan

functies hebben en bij verschillende

Hoe geeft de CHE vorm aan talent in haar onderwijs?

in het teken van persoonlijk leiderschap.

vestigingen werken.”

Niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden en gaven. Er zijn ook studenten

Nieuwe medewerkers in de leeftijd tot

met beperkingen. Ik hoop dat we het op de CHE volhouden om niet alleen

ongeveer 30 jaar volgen hiervoor een

Praktijk- en masterfase

op te leiden voor winnaars. Zelf zou ik willen meegeven: geniet van je talenten

post-hbo-traject, dat onder andere in

Na het tweejarige post-hbo traject volgt

en vergeet ook zeker Gods gemeente niet. Kijk ook uit met een te sterke

cocreatie met de CHE ontwikkeld is. “In

een tweejarige praktijkfase. Daarin

koppeling van je talentontwikkeling aan je inkomen. <lacht> Wees blij én

dat traject onderzoek je eerst wie je bent,

verkennen de medewerkers één van de

wantrouwig als je baas wil dat jij je talenten ontwikkelt. Want hij zou
daarmee wel eens niet jouw geluk, maar het opvoeren van zijn eigen
bedrijfswinst voor ogen kunnen hebben.
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Bouwen
aan een
Love Brand

MADELEEN VAN DE POL

‘Marketing gaat voor mij
niet over meetbaarheid,
maar over merkbaarheid.’

Madeleen van de Pol is marketing manager new business bij AFAS
Software en bestuurslid bij de AFAS Foundation. Bij de Dutch

Marketing Awards werd de voormalig CHE-student uitgeroepen tot
Marketing Talent of the Year 2021.
De merknaam prijkt op de shirts van

jaar geleden besloot AFAS haar tanden

om Madeleen van de Pol dit voorjaar

een optreden in AFAS Live. En culturele

bewaken. Verschil tussen de binnen- en

voetbalclub AZ. Wie pre-corona een concert

te zetten in de bouwbranche, een relatief

de prestigieuze Marketing Talent of the

organisaties nodigen we uit voor een

buitenkant van AFAS is er eigenlijk niet.

pakte, ging bijvoorbeeld naar de AFAS Live.

traditionele markt die tot dan toe het

Year-award toe te kennen. De vakjury

unieke belevenis in het theater!”

Alles is marketing! Daarom bouwen we

En de nieuwe musical over Johan Cruijff?

domein was van sterke concurrenten

roemde daarbij ook haar visie op het

Juist, die zie je in het AFAS Theater.

die vooral branchespecifieke software

marketingvak. “In marketing ligt vaak de

Magie van marketing

en helpen we collega’s om met trots het

In 25 jaar tijd groeide het Leusdense

leverden. Aan Van de Pol de taak om de

focus op data en de interpretatie daarvan.

Van de Pol studeerde Bedrijfskunde aan

merk AFAS uit te dragen. Het creëren

AFAS is opgericht in 1996

familiebedrijf uit tot één van de bekendste

ERP-software van AFAS in die markt te

Maar niet alles wat meetbaar is, is ook

de CHE. Tijdens haar opleiding in Ede

van merkambassadeurs is cruciaal voor

en ontwikkelt innovatieve

B2B-bedrijven van Nederland. Een beetje

positioneren.

belangrijk. En niet alles wat belangrijk is,

maakte ze kennis met de magie van

een love brand. Alles begint bij je eigen

softwareproducten voor de zakelijke

is meetbaar. Daarom doen we bij AFAS

marketing, waarbij ze vooral getriggerd

medewerkers. Zij maken het bedrijf. Zorg

markt. Bij het bedrijf werken 500

gek, een tikkeltje eigenwijs en daarmee
opvallend anders dan de concurrentie in de

“Dat hebben we vooral gedaan door te

niet te moeilijk over meetbaar en richten

werd door de dosis psychologie die daarbij

dat zij je merk en merkwaarden ‘ademen’,

medewerkers, die samen zorgen

branche voor bedrijfssoftware.

bouwen aan een sterk merk. De focus

we ons vooral op merkbaar. We willen

komt kijken. Voor ze aan de slag ging bij

bewust en onbewust delen met de

voor een omzet van ruim 191 miljoen

lag daarbij op het creëren van thought

opvallen als bedrijf en een merkbare

AFAS volgde ze ook nog een master in het

buitenwereld!”

euro. Meer dan 12.000 bedrijven

Van de Pol maakt bij AFAS deel uit

leadership. Dat deden we door waardevolle

impact hebben op mensen. Contact en

Zweedse Jönköping om zich te verdiepen

van het 11-koppige marketingteam. Als

content te bieden, bijvoorbeeld over

verbinding. Daar draait het om”, vertelt

in strategische marketing.

marketingmanager new business is het

pijnpunten die bouwbedrijven ervaren als

Madeleen.

haar dagelijks werk om leads te generen

het gaat om automatisering. Daarnaast

in de bouwbranche, de flexbranche en

hebben we ingezet op een merkbare

nieuwe grootzakelijke klanten warm te

in Nederland werken met het

Inspireert beter doen

ERP-pakket van AFAS. En 2,7 miljoen

Daarnaast is het volgens Van de Pol

Nederlanders ontvangen elke maand

belangrijk dat je als merk dichtbij jezelf

hun loonstrook met de software uit

Om die reden investeert AFAS ook

De winst bij de Dutch Marketing
Awards?

blijft, een uitgesproken visie hebt, en

Leusden.

activatie. In de bouwbranche is de

volop in sponsoring. “Als B2B-merk is

“Dat is natuurlijk een mooie bekroning

inspeelt op de langetermijnbehoefte

maken voor de software van AFAS. Dat

Cobouw50 dé award die er toe doet. Wij

het belangrijk om een emotionele band

op mijn werk. Ik was verbaasd, maar ook

van de (potentiële) klant. “Ook de

AFAS heeft een eigen foundation,

doet ze door campagnes te ontwikkelen,

hebben in samenwerking met Cobouw

met klanten en potentiële klanten op te

erg blij natuurlijk. Al ben ik eigenlijk nog

maatschappelijke betrokkenheid van een

waarmee het wereldwijd investeert

te produceren en te monitoren. “Ik werk

een aanvullende digitaliseringsaward

bouwen. Organisaties zijn klant, maar je

trotser op de Internal Branding Company

organisatie speelt hierin een grote rol. Als

in projecten op het gebied

daarvoor veel samen met externe partners.

geïntroduceerd en ons als hoofdsponsor

doet zaken met mensen. Door sponsoring

of the Year-award die we dit jaar als bedrijf

het goed gaat met AFAS, als we klanten

van gezondheid, onderwijs en

Ik sluit bijvoorbeeld de contracten af met

aan die prijs verbonden.”

maak je op een emotioneel niveau die

wonnen. Dat is namelijk erkenning voor

succesvoller kunnen laten zijn, delen we

samenleving. In 2021 investeert de

verbinding. Je deelt iets met je doelgroep.

de manier waarop we intern het merk tot

ook meer met de wereld. Dit doen wij in de

AFAS Foundation 7 miljoen euro in

Contact en verbinding

Een potentiële klant bij een bouwbedrijf

leven brengen. Onze bedrijfscultuur is ons

vorm van de AFAS Foundation. Hiermee

maatschappelijke projecten.

media en schakel met onderzoeksbureaus
om branchetrends in kaart te brengen.”
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actief aan draagvlak in de organisatie

AFAS en de
AFAS Foundation

Het succes dat AFAS in de bouwbranche

vindt het bijvoorbeeld geweldig om mee

merk. Dat is geen toeval, daar sturen we

leveren we een bijdrage aan een betere

Pionieren in de bouw

boekt, was één van de redenen voor de

te gaan naar onze skybox bij AZ. Nieuwe

enorm op. En daar heeft marketing een

wereld en inspireren we anderen om dat

Een mooi voorbeeld van haar werk? Vijf

jury van de Dutch Marketing Awards

generaties beslissers worden blij van

belangrijke rol in door te stimuleren en te

ook te doen.”
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MEDIA

Instagram

Podcast

Zij Lacht

Video

inspiratie

€ 20,00

CHE alumnus Talitha

nieuw
CHE jaarthema
‘talentmanagement’

Zoë van het christelijke

Hoddenbagh werkt in

platform Zij Lacht inter-

de communicatiewereld,

viewt iedere maand een

maar houdt naast haar

inspirerende vrouw van

werk ook haar eigen

Wanneer medewerkers de wil en de capaciteit hebben

wie jij nog meer kunt leren

Instagramaccount bij.

om zich te ontwikkelen, kunnen zij ook verder groeien

over Gods Woord, en hoe

Met @strengthinpain wil

binnen hun eigen vakgebied en hun talenten ontplooien.

je de relatie met Hem kunt

ze anderen bemoedigen

Maar hoe zorg je ervoor dat je zoveel mogelijk uit die

verdiepen. Je vindt de

en hoop bieden door haar

talenten haalt? De CHE en onze werkveldpartners zijn

podcast op Zijlacht.nl

eigen ervaringen te delen.

hier elke dag mee bezig.

De kracht
van rust

Inspiratie

Hoe ga je van streven naar
leven? In het nieuwe boek
van Mirjam van der Vegt ‘de
kracht van rust’ ontdek je
jouw haalbare weg. Dit boek
is niet de volgende to-do lijst
om af te vinken, maar helpt je
een nieuwe levenshouding te
ontwikkelen.
Uitgeverij Ten Have, €20,99

Podcast

Artikelen en podcasts
over de jeugdzorg

Op zoek naar inspiratie? De redactie
van Scherp selecteerde deze media voor

Geroepen voor
Gods plan met jou
van Elsa Schaddelee

over talentmanagement met Gertruud van Schuppen,
relatiemanager en pr-coördinator van de opleiding
Verpleegkunde.
Wat is de kijk van Ziekenhuis Gelderse Vallei op dit
onderwerp en hoe gaan zij hiermee om? En wat is de rol

voor mijn leven? Ga ik aan zijn plan voorbij als ik mijn dromen

van de CHE als werkveldpartner hierin? Scan de QR-code

najaag?

en bekijk de video:

Als jij jezelf in dit soort vragen herkent, dan is dit boek voor
jou! Vanuit haar eigen persoonlijke zoektocht is Elsa Schaddelee

en inspirerende social media-accounts

bijzonder Gods plan met ons leven eigenlijk is. In 'Geroepen voor

doorgeven? Dat kan via scherp@che.nl.

de Ziekenhuis Gelderse Vallei Academie. Hij gaat in gesprek

Wie ben ik en wat doe ik hier? Heeft God een specifiek plan

je. Met boeiende podcasts, fijne boeken
kom jij je weekend wel door! Ook een tip

Zo ook André Renkema, hij is werkzaam als manager van

na veel lezen, vragen en luisteren steeds meer gaan inzien hoe
Gods plan met jou' wil zij je helpen om je identiteit te versterken
en om vrijuit te dromen, actie te ondernemen en moedig en
krachtig te leven. (Uitgeverij Sestra, €20)

Tip: YouTube kanaal
over tech en video
Bart Lijdsman maakt op een begrijpelijke en
leuke manier video's over tech en video. Wil

Bij De Correspondent verschenen de afgelopen maanden artikelen

jij je op een laagdrempelige manier verder

over de jeugdzorg in Nederland. Lector Martine Noordergraaf

verdiepen in deze onderwerpen? Dan is zijn

van het CHE lectoraat Jeugd & Gezin doet hier al jaren onderzoek

YouTube-kanaal zeker een aanrader!

naar. Journalist Vera Mulder interviewde Noordergraaf en andere
deskundigen. Dit bundelde ze in verschillende artikelen en podcasts:
je vindt ze op de correspondent.nl
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DE WERKWEEK VAN

Zo ziet mijn week eruit
Maandag

LEEFTIJD 24 JAAR

Ik begin mijn week in de boeken. Ik volg een masteropleiding over

WOONPLAATS EDE

publieke gezondheidspreventie aan de VU. Daarin gaat het over

STUDEERDE VERPLEEGKUNDE (2015-2019)

preventie op macro-niveau. Hoe werkt preventie precies, hoe doe je

WERKT ALS JEUGDVERPLEEGKUNDIGE

er onderzoek naar en hoe zet je effectieve preventiecampagnes op?

BIJ GGD REGIO UTRECHT

DIT IS
MIJN
WEEK

Dinsdag
Als jeugdverpleegkundige heb je een relatief solistische rol, maar
op de dinsdagen komen wij als team samen voor overleg en
intervisie. We bespreken dan bijvoorbeeld casussen met elkaar.

dat je ze ziet als medemensen, die alleen

Ook krijgen we regelmatig trainingen. Ik heb veel gehad aan een

nog wat minder levenservaring hebben.

training van 113online. Daarin leerden wij welke gesprekstech-

Natuurlijk zullen ze soms iets roepen

nieken wij kunnen gebruiken bij jongeren met suïcidale gedachten.

waarvan jij denkt of weet dat het anders
ligt. Reageer dan zoals je dat naar een

Woensdag

volwassene ook zou doen: je zegt nu

Vandaag ben ik op een middelbare school in Amersfoort. Ik spreek

dit, maar heb jij ook hier aan gedacht?

op zo’n dag gemiddeld tien tot vijftien jongeren. Een gesprek duurt

Die respectvolle basishouding pikken

zo’n 15 tot 25 minuten en dat is behoorlijk intensief. De meeste

ze feilloos op, waardoor de kans op een

jongeren komen tijdens hun middelbare schoolperiode twee keer

open gesprek veel groter is.

bij mij. In de tweede klas zijn sommige leerlingen nog echt kind,
terwijl andere jongeren al volop in de pubertijd zitten. In de vierde

Janneke Toering-Terlouw

Wat drijft jou in dit werk?

klas wordt de problematiek die je tegenkomt breder. Het gaat

Wat mij fascineert is de mate van invloed

dan bijvoorbeeld over gamen, alcohol, roken, drugs, relaties en

die je kunt hebben op mensenlevens

seksualiteit. Je ziet dan ook vaker symptomen van een depressie

als je op tijd iets signaleert en de juiste

bij jongeren. Dat het ze niet meer lukt om ergens uit te komen.

verbanden legt. Dat ene gesprek dat ik
voer kan iets in gang zetten dat het leven

Donderdag

van een tiener verandert. Trek je dat wat

Mijn werkplek is vandaag te vinden op een middelbare school in

breder naar preventie in het algemeen?

Baarn. Voordat de jongeren bij mij op gesprek komen, hebben ze

Dan boeit het me dat je, door vooruit

een brede vragenlijst ingevuld. Ik bespreek de antwoorden die zij

Infusen prikken was nooit ‘haar ding’, maar als verpleegkundige

Je sprak veel jongeren tijdens

te denken, de wereld een beetje kan

belangrijk vinden en die mij zijn opgevallen met ze. Als er sprake

kun je ook met je ‘handen op de rug’ een groot verschil maken. Dat

de coronapandemie. Wat hoorde je

verbeteren.

is van serieuze problematiek probeer ik een opening te creëren.

van hen?

‘Wat jij vertelt is heel heftig en verdrietig. Ik maak me daar zorgen

merkt jeugdverpleegkundige Janneke Toering-Terlouw elke dag in de

Waar ik van geschrokken ben, is hoeveel

over, daar moeten we wat mee’. Daar komt dat creatieve aspect

gesprekken die ze voert met tieners op middelbare scholen.

gedachten hadden. Hun vlammetje was

jongeren somber waren of suïcidale
uitgedoofd door al die weken dat ze veelal
alleen op hun kamer zaten. Toen ze weer

Veel verpleegkundigen willen

ze te luisteren en mee te denken.

naar school mochten, zag je dat veel van

in het ziekenhuis werken, jij koos

Verplegen met de handen op je rug dus.

die problemen gelukkig weer afnamen.

voor de GGD. Waarom?
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NAAM JANNEKE TOERING-TERLOUW

Het was echt de boost die ze nodig hadden

Mijn passie heeft nooit gelegen bij zorg

Wat doet een jeugdverpleegkundige

en dat laat nog maar eens zien hoe

aan het bed, waar je vooral zo goed

precies?

belangrijk de sociale omgeving voor

mogelijk het protocol probeert te volgen.

Wij zijn als jeugdverpleegkundigen

jongeren is.

Ik zocht een baan waar ik meer out-of-

op de middelbare school eigenlijk het

the-box kon denken, mijn creativiteit

verlengstuk van het consultatiebureau. Ik

Hoe komt het dat jongeren

kwijt kon. Dat is precies wat ik vond

probeer om zo vroeg mogelijk problemen

zulk soort problemen met jou

bij de GGD. Als jeugdverpleegkundige

op te sporen. Je kunt dan denken aan

willen delen?

op de middelbare school is het mijn

lichamelijke problematiek, maar ook

Wat helpt is de veilige setting. Ze weten

taak om jongeren te helpen door naar

sociale problematiek, leerproblematiek

dat ik niets zomaar doorspeel naar school

of mentale gezondheidsproblemen.

of hun ouders. Verder is het belangrijk

Scherp

‘Dat ene
gesprek dat ik
voer kan iets
in gang zetten
dat het leven
van een tiener
verandert’

van mijn werk om de hoek kijken. Jongeren bepalen zelf welke
‘interventie’ ze willen accepteren. Het is altijd zoeken naar wat het
hoogst haalbare is, op dat moment. Soms is het al een hele stap
als ze hun probleem durven te delen met hun ouders. Want ook
al geven jongeren dat op die leeftijd niet meer toe, ouders hebben
toch een sleutelrol in hun leven.

Vrijdag
Vandaag volg ik weer colleges voor mijn masteropleiding. De
opleiding is behoorlijk conceptueel en theoretisch, maar toch helpt
het me ook in mijn werk als jeugdverpleegkundige. Ik zie bijvoorbeeld sneller verbanden en begrijp nu nog beter waarom we doen
wat we doen. Als jeugdverpleegkundige is je werk heel praktisch.
Ik ga na bijna elke dag naar huis met het gevoel dat mijn werk
een verschil heeft gemaakt. Uiteindelijk wil ik ook op een meer
overstijgend niveau aan de slag met gezondheidspreventie, juist
ook omdat je daar op grotere schaal impact kan hebben.
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Agenda

AGENDA

Leren doe je
een leven lang!
Op de CHE gaan er elke maand nieuwe deeltijdopleidingen van start! Wil jij
je verder ontwikkelen binnen je eigen vakgebied of juist een carrièreswitch
maken? Bekijk onze website che.nl voor het volledige aanbod. Deze opleidingen gaan de aankomende periode van start:

COLOFON

Open dagen/avonden deeltijd
Op de CHE ben je van harte welkom tijdens de open dag of avond.
Meld je aan via CHE.nl/welkom
17 november 2021 | 18.30-21.00 uur

26 maart 2022 | 10.00-15.00 uur

OPEN AVOND | VOLTIJD

OPEN DAG | VOLTIJD

7 december 2021 | 18.00-21.00 uur

1 juni 2022 | 18.00-21.00 uur

OPEN AVOND | DEELTIJD

OPEN AVOND | VOLTIJD

5 februari 2022 | 10.00-15.00 uur

17 juni 2022 | 18.00-21.00 uur

OPEN DAG | VOLTIJD

OPEN AVOND | DEELTIJD

16 maart 2022 | 18.00-21.00 uur

Post-hbo Supervisie & Coaching

12 januari 2022	Post-hbo Jeugd- en gezinsprofessional t.b.v. SKJ-registratie

Online voorlichtingen

Redactieadres
Postadres: Postbus 80, 6710 BB Ede

Redactie
Hermen Ridderikhof (CHE), Hiemstra
Media en Muntz, Amersfoort

27 januari 2022

Post-hbo Bedrijfsmaatschappelijk werk

medio maart 2022

Post-hbo Mediation

maart 2022

Cursus E-coach 21e eeuwse vaardigheden

10 maart 2022

Post-hbo registeropleiding Taalcoördinator

27 oktober 2021

2 november 2021

8 november 2021

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

10 maart 2022

Opleiding IB-er binnen passend onderwijs

AD SOCIAAL WERK IN DE

POST-HBO

DEELTIJD BACHELOR

ZORG (DORDRECHT EN EDE)

VERANDERINGSPRO-

VERPLEEGKUNDE

Uitgever
Afdeling Marketing & Communicatie, CHE

30 maart 2022

Post-hbo leergang Bewegingsonderwijs blok 2

AD PEP (PEDAGOGISCH

Druk
Torendruk, Nijkerk

Voorjaar 2022

Samenwerken met ouders van uithuisgeplaatste jeugdigen

Wil jij online een voorlichting volgen? Dat kan!
De CHE biedt naast de open avond voor de

Met medewerking van
Rick Borkent

deeltijdopleidingen ook webinars aan. Bekijk
ze allemaal op CHE.nl/agenda.

Ontwerp en vormgeving
Muntz, Amersfoort

MASTER COURSE BEZIELD
DEELTIJD BACHELOR

EDUCATIEF PROFESSIONAL)

SOCIAL WORK

10 november 2021

19.30 uur

POST-HBO

19.30 uur

POST-HBO INTERNATIONAL

TAALCOÖRDINATOR

DEELTIJD BACHELOR

PUBLIC HEALTH

THEOLOGIE

4 november 2021

Save the date
Oplossingsgericht coachen verdiepingsbijeenkomst

POST-HBO

19.30 uur

POST-HBO ZORG OM

LEEFSTIJLCOACH

LEERGANG DUURZAME

ECHTSCHEIDING

ARBEIDSVOORWAARDEN

28 oktober 2021

Reserveer vast een plekje in je agenda voor een verdiepingsbijeenkomst over

20.30 uur

POST-HBO

oplossingsgericht coachen op 17 maart 2022. De bijeenkomst is van 18:30 tot 21:30 en

POST-HBO POH-GGZ

BEDRIJFSMAAT-

staat open voor alle cursisten die in het verleden bij ons de cursus hebben gedaan,

(PRAKTIJKONDERSTEUNER

SCHAPPELIJK WERK

én voor professionals met basiskennis en vaardigheden oplossingsgericht coachen.

Fotografie
Leo de Jong (Muntz), Niek Stam en
eigen archiefmateriaal geïnterviewden

CESSEN IN DE KERK

28 oktober 2021

HUISARTSENZORG GGZ)
DEELTIJD BACHELOR
LERAAR BASISONDERWIJS

Scherp

ISSN: 1876 9535.

Hoofdredactie
Annelisa van Beek (CHE)
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De CHE: voor de wereld van morgen
De CHE wil de samenleving dienen. We
doen dat door het opleiden van professionals
die weten wie ze zijn en weten wat ze
kunnen betekenen in hun beroep. We doen
dat vanuit onze christelijke bron, de Bijbel.
De wereld heeft mensen nodig die stevig in
hun schoenen staan, er kunnen zijn voor
een ander en groepen kunnen verbinden.

Bezoekadres
Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Telefoon: 0318 696300
E mail: scherp@che.nl

OPEN AVOND | DEELTIJD

5 november 2021

Scherp is het officiële relatiemagazine
van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).
Scherp richt zich op relaties van de CHE
in alle domeinen waar zij voor opleidt.
Scherp verschijnt tweemaal per jaar in
een oplage van 16.000 exemplaren.

Advertentieacquisitie
Dirk Jan Heijkamp / iConnect,
T: 0318 696300 E: scherp@che.nl
De redactie is niet aansprakelijk
voor de inhoud van advertenties
en aanbiedingen in Scherp.
Nabestelling
Scherp is na te bestellen
via het redactieadres.
Wil je Scherp niet meer
ontvangen? Stuur dan een
bericht naar scherp@che.nl
of het redactieadres.

De volgende Scherp komt
uit in het voorjaar van 2022

Scherp

43

Kinderen in Zuid-Afrika hebben ook jouw

nodig

Touch People

s
t
r
a
e
H
“Dit is wat anders dan stage lopen”,
h
c
u
o
zei Denise na haar studieperiodeT
in Ritchie * Zuid-Afrika *

“Ik was bezig met mijn studie en kreeg ook alle vrijheid om dingen te doen die mijn hart
hebben. Ik heb heel veel contact gehad met kinderen en jonge mensen van mijn leeftijd.
Op het project van Eye For Others heb ik van alles gedaan; van verven in de lokalen tot
Eye for Others heeft jarenlange ervaring in het
schoffelen in de tuin. Het was een super ervaring en na mijn periode in Ritchie heb ik nog
organiseren
projectreizen,
groepsreizen en stages
een
reis gemaakt naarvan
Kaapstad
en Durban.”

in Zuid-Afrika. We werken via het principe van

Wil
jij ook zo’n ervaring
opdoen? Je bent heel
erg welkom op ons project! Wij hebben
“Circulaire
Ontwikkelings
Versterking”
veel contacten met allerlei organisaties zoals Social Work, Politie, Onderwijs, Agape
met lokale partners.
(voor rehabilitatie programma’s) enz. Wij laten jou je werk of studieopdracht doen
(Jonge)
mensen
met
in contact
brengen, elkaar
onder
het motto:
“Jij verandert
niet elkaar
Afrika, Afrika
verandert jou”.

ontdek
ontdekkend laten versterken zodat zij en wij verder

Wij
hebben een speciaal
programma
voor studenten:
ontwikkelen
in ons
bewustzijn.
Circulaire Ontwikkelings Versterking (zie www.CiOnVe.nl).
Je krijgt bij ons heel veel ruimte om je passie en motivatie uit te leven.
Voor ervaringen van andere vrijwilligers en studenten kun je
kijken op onze website. Er staan veel blogs op die je zullen
Neem contact
op met Eye For Others:
interesseren
(https://www.eyeforothers.nl/blog/).
vraag@EyeForOthers.nl
Wil
je meer informatie of wil je je opgeven? Dat kan per e-mail:
vraag@EyeForOthers.nl
Wij nemen dan contact met je op.
www.EyeForOthers.nl

+31 55 312 5669

Eye for 0thers wordt gesteund door:

