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zien hoe belangrijk de verbindingen zijn met anderen
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intensief aan. Kijk maar eens naar ons solide onderzoeksprogramma op www.che.nl/onderzoek.
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Samen bouwen
aan de Human
Capital Agenda
Nog nooit stonden er zoveel vacatures open in Nederland. Ook in de regio FoodValley is de
arbeidsmarkt zeer krap. En dus komt de Human Capital Agenda die gemeenten, werkgevers en
onderwijsinstellingen onder regie van de CHE opstelden geen moment te vroeg.
Zoek je werk als timmerman, monteur

andere woorden: Human Capital heeft

of chauffeur? Of wil je aan de slag als

nu topprioriteit in het gebied dat loopt

beleidsmedewerker, accountant of data-

van Nijkerk tot Wageningen en van

analist? Dan heb je de banen in FoodValley

Scherpenzeel tot Ede. Die prioriteit is

voor het uitkiezen. En dat geldt nog voor

belangrijk, geeft Veltman aan. “Hiervoor

tientallen andere beroepen. “Toen de

waren er ook wel initiatieven, maar het

coronapandemie begon, bedachten we

ontbrak aan samenhang, structuur en stra-

als regio plannen om werknemers van

tegie. Wanneer werken we waar aan, om

sectoren waar het slecht ging te begeleiden

wat te bereiken? Deze agenda gaat helpen

naar sectoren waar volop werk is. Maar

om onze energie te focussen, waardoor we

al snel kwamen we tot de conclusie dat er

uiteindelijk samen meer bereiken.”

weinig te sturen viel. De werkloosheid in
deze regio was en is heel laag en in vrijwel

Thema’s in de Human Capital Agenda?

alle sectoren is er sprake van een zeer

Dan gaat het om zaken als het stimuleren

krappe arbeidsmarkt”, zegt Hester Veltman,

van een leven lang ontwikkelen, het

wethouder van de gemeente Ede.

aantrekken en behouden van talent voor
de regio, de aansluiting van onderwijs op

Topprioriteit

de behoeften van de arbeidsmarkt en stra-

Die krapte op de arbeidsmarkt is één van

tegische sectoren in de FoodValley en het

de aanleidingen voor het opstellen van

optimaal benutten van arbeidspotentieel.

6.540
aantal nieuwe vacatures in
de regio Foodvalley (Q4 2021)

7.000
aantal openstaande vacatures
in de regio Foodvalley (Q4 2021)

5,49
aantal vacatures per werkzoekende
in de regio Foodvalley (Q4 2021)
HESTER VELTMAN

Bron: UWV/werk.nl

de Human Capital Agenda. Dat is een
agenda die loopt tot 2030. Overheden,

Langs de kant

onderwijsinstellingen en ondernemers

Samenwerking is daarbij volgens Veltman

“Daar ligt een opgave voor zowel de overheid

gebruiken de agenda om hun gezamenlijke

onmisbaar. Want als je wilt dat toptalent

als het bedrijfsleven. Wij moeten nadenken

visie te beschrijven op een optimaal

hier aan het werk gaat, moet je ook werken

over andere manieren om te matchen dan

functionerende arbeidsmarkt en werken

aan bijvoorbeeld de bereikbaarheid en een

op basis van iemands cv, voor werkgevers

dat ook uit in concrete doelen, maatregelen

aantrekkelijk woonklimaat. De aansluiting

ligt er de uitdaging om buiten de kaders

en projecten.

tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Die

van de vacatures te denken. Kijk naar wat

vraagt nauwe contacten tussen bedrijven

mensen wél kunnen. Juist met de huidige

De Human Capital Agenda maakt op haar

en scholen. En de werkloosheid mag dan

krapte op de arbeidsmarkt hebben we de

beurt weer deel uit van de strategische

historisch laag zijn, er staan nog altijd

kans om iedereen mee te laten doen, om

agenda van de regio FoodValley. Met

mensen langs de kant van de arbeidsmarkt.

ieder talent te benutten!”
Lees verder >
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Vacatures
Ik zorg ervoor
dat ouderen
langer thuis kunnen
blijven wonen in hun
eigen vertrouwde
omgeving.



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.

markt verbetert, moeten we als bedrijfs-

we als onderwijs ook de overheid en het

leven zelf ook de stap zetten door mee

bedrijfsleven nodig, bijvoorbeeld als het

te denken met scholen en medewerkers

gaat om vraagbundeling. Ik kan alleen

gastlessen te laten geven. Waar ik blij mee

investeren in docenten en programma’s als

ben is dat we in de Human Capital Agenda

we een continue scholingsvraag hebben.

dit thema integraal benaderen. Het gaat

We zullen dus nog intensiever moeten

niet alleen om de arbeidsmarkt. Je moet

samenwerken. De Human Capital Agenda

ook nadenken over mobiliteit en bereik-

zie ik daarbij als een volgende stap in de

baarheid en op een verstandige manier

goede richting.”

woningen bouwen voor al die mensen die
hier werken. Wat werkgevers zelf kunnen
doen? Verdiep je in de demografie van je
personeelsbestand, stel je open voor allerlei

Word jij mijn
nieuwe collega?
• (Leerling-)verpleegkundige
• Vakantie- en oproepkracht

Meer informatie?

Kijk op www.werkenbijderozelaar.nl, mail naar
afdelinghr@rozelaar.nl of bel naar 0342-413334
DeRozelaar

avonden te verzorgen. Omgekeerd hebben

Bekijk al onze vacatures
op: werkenbijrstzorg.nl

derozelaar

soorten mensen die werk zoeken, stimuleer
dat je medewerkers zich een leven lang
blijven ontwikkelen. Met de Human
Capital Agenda ligt er nu een concreet stuk

JAN JACOB VAN DIJK

waar we als regio mee verder kunnen. Nu
is het zaak om door te pakken en elkaar te

‘Onderwijs
afstemmen op
arbeidsmarktontwikkelingen’

houden aan de lijnen die we uitzetten.”

Lectoraat in de lead
Het lectoraat Dienstbaar Organiseren
van de CHE speelde een centrale
WIM VAN GINKEL

Human Capital Agenda. Onderzoekers

voorzitter van de Christelijke Onderwijs

Bertineke Boon en Jaap Hansum van

Groep Vallei & Gelderland-Midden (COG)

‘Goed dat er nu
integraal naar
Human Capital
wordt gekeken’

CHE hielden gestructureerde inter-

om daar samen aan te werken. Voor ons

Wim van Ginkel dacht als algemeen

Agenda op. De onderzoeksopdracht

als onderwijs is het heel waardevol dat

directeur van de Koninklijke Ginkel

sluit naadloos aan bij het thema

we in kaart hebben wat de behoeften en

Groep (Veenendaal) mee over de Human

‘Dienstbaar Organiseren’ van het

ontwikkelingen in de regionale arbeids-

Capital Agenda.

lectoraat.

uit Ede mee over de Human Capital
Agenda.

Heb jij ook hart
voor ouderen?
Waardeburgh biedt waardevolle
zorg aan ouderen in Alblasserdam,

rol in de totstandkoming van de

Jan Jacob van Dijk dacht als bestuurs-

“Een goed opgeleide beroepsbevolking die
afgestemd is op de regionale bedrijvigheid
draagt sterk bij aan het vestigingsklimaat
van de regio FoodValley. De Human Capital
Agenda zie ik als een belangrijk instrument

views met vertegenwoordigers uit het
onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Ook vond literatuuronderzoek
plaats en werden verschillende
methodes in kaart gebracht voor het
opstellen van human capital agenda’s.
Aan de hand daarvan stelden de
CHE-onderzoekers de Human Capital

Papendrecht, Sliedrecht en Hardinxveld.

markt zijn, zodat we daar ons onderwijs op

Bij hen thuis en in onze zorgcentra.

kunnen afstemmen. Dat kost wel tijd. Een

“Onze economie groeit, maar de beroepsbe-

De meerwaarde van de CHE als

nieuwe opleiding staat er niet van de ene

volking krimpt. Daarom is het belangrijk

partner ligt daarbij in het feit dat de

op de andere dag, maar je kan wel vandaag

om op strategisch niveau in de regio na te

CHE zelf geworteld is in de regio en

al beginnen met kleine stapjes. Denk aan

denken over human capital. Als we straks

langdurig betrokken is bij regionale

Onze protestants-christelijke identiteit

minoren in het hbo of keuzedelen in het

genoeg mensen willen hebben om al het

netwerken. De uitkomsten van

dragen we mee in alles wat we doen.

mbo. Als onderwijs zullen we flexibeler

werk te doen, moet er nu al wat gebeuren.

dit onderzoek zijn bovendien ook

moeten worden, om beter aan te sluiten

Samenwerking is daarbij essentieel. De tijd

waardevol voor de CHE zelf, omdat ze

bij de vraag uit het bedrijfsleven. Als we

is voorbij dat je als werkgever achterover

inzicht geven in langetermijnontwik-

Word jij onze collega?

bijvoorbeeld willen dat medewerkers zich

kon leunen tot er nieuwe vakkrachten van

kelingen die de onderwijsvraag in de

Geïnteresseerd?

een leven lang ontwikkelen, ontkomen

school kwamen. En als we willen dat de

regio raken.

Vind een vacature die bij jou past op:

we er niet aan om ook onderwijs in de

aansluiting tussen onderwijs en arbeids-

Kijk op
werkenbijwsp.com

www.werkenbijwaardeburgh.nl

WSP Systems - innovatieve technologie voor de
industriële wasserij. Klinkt saai? Echt niet! Met
ruim 60 medewerkers werken we elke dag aan
oplossingen voor onze klanten in de wasserijwereld.
Een wereld waar je misschien nooit bij stil stond dat
‘ie bestond. Maar als je er eenmaal in rondloopt, snap
je hoe mooi ons werk is.

Scherp
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INNOVATIEF ONDERWIJS

Gebruikerservaring
onder de microscoop
in het UX-lab
Je kunt de mooiste websites, apps of softwareprogramma’s ontwikkelen als ICT’er, maar als de
gebruiker ze niet snapt? Dan ben je nergens. In een fonkelnieuw UX-lab ervaren ICT-studenten
van de CHE zelf wat hun ontwerpen en prototypes met gebruikers doen.
UX? Dat staat voor user experience, oftewel de gebruikerservaring.

Bovendien doen mensen lang niet altijd wat ze zeggen dat ze doen.

In de afgelopen jaren nam UX-design een stevige vlucht in de online

Juist daarom is het zo waardevol om te observeren en te meten hoe

consumentenmarkt. Webshops waar je niet makkelijk en snel je

iemand een prototype gebruikt”, zegt Bras.

(VLNR) WOUTER VAN GROOTHEEST,
DAVID DOORN EN MARNIX BRAS

producten in het digitale winkelmandje kan leggen en afrekenen,

Volgens de wet van Nielson ontdek je met de ervaringen

legden het af tegen concurrenten. “Inmiddels zie je een tweede golf.

Huiskamer vol apparatuur

Ook zakelijke klanten en medewerkers zijn gewend geraakt aan het

Dat kan dus in het UX-lab dat je sinds dit voorjaar vindt in de CHE.

Gebruiksklare setting

punten. Heb je een idee of heb je iets gemaakt? Leg het dan

gebruiksgemak van digitale tools. Wanneer je als politieagent op

Een kleine huiskamer die vol zit met geavanceerde apparatuur,

“Het voordeel van het UX-lab is dat de setting gebruiksklaar is en dat

vrij snel voor aan gebruikers en gebruik de feedback om je

straat iemands gegevens checkt, wil je ook niet eindeloos zoeken op

geleverd door Noldus uit Wageningen en bediend door docent

je beschikt over meerdere camera’s die je gericht kunt instellen. Je

concept aan te scherpen.

welke knop je moet klikken”, zegt Marnix Bras.

en technisch onderwijsassistent David van Doorn. ICT-studenten

kunt bijvoorbeeld één camera gebruiken voor het overzichtsbeeld,

kunnen met eyetrackingsoftware bijvoorbeeld registreren waar

één camera richten op het gezicht van de student en één op de

Verschil in perceptie

iemand kijkt op het scherm, terwijl ook handelingen op het scherm

gebruiker. Zo kan je heel nauwkeurig registreren wat er gebeurt. Bij

Bras is zelfstandig UX-specialist en docent Interaction Design aan de

worden opgeslagen. Verder hangen er vier haarscherpe camera’s die

welke vraag ging iemand bijvoorbeeld huilen? En wat ging daaraan

ICT-opleiding van de CHE. Samen met collega’s Simeon Folkertsma

gebruikers in de ruimte observeren. Zijn ze enthousiast over wat ze

vooraf? Bovendien beschikken we over een grote observatieruimte

en Jaap van den Beukel maakt hij toekomstige ICT’ers wegwijs in de

zien of raken ze juist gefrustreerd? Software die emoties herkent

waar andere studenten kunnen meekijken. Dat is toch prettiger dan

Tweedejaars ICT-studenten

wereld van de user experience. Daarin kom je met boerenverstand

aan de hand van spierbewegingen in je gezicht geeft hiervoor een

wanneer je een pastoraal gesprek oefent terwijl er 14 klasgenoten

van de CHE dachten eerder

natuurlijk best ver, want in websites en applicaties zitten veel

indicatie. “Op termijn willen we nog uitbreiden met biomedische

achterin de ruimte meeschrijven.”

dit jaar na over hoe ze

wetmatigheden. Toch levert het testen van prototypes volgens Bras

apparatuur, zoals een ECG-scan waarmee je bijvoorbeeld ook

altijd verrassingen op. “Dat komt vooral omdat jouw perceptie van

iemands hersenactiviteit, bloeddruk en hartslag kan meten.”

‘Het is zelfs mogelijk om

een bed het lab in te rijden,
zodat je verpleegtechnische
handelingen kunt opnemen
en observeren’

Scherp

van 5 testpersonen gemiddeld zo’n 80% van de verbeter-

Testen voor de politie

de contactpagina van de

Onderwijskundig onderzoek

politie kunnen verbeteren.

Ook bij afstudeeropdrachten, waar praktijkonderzoek een grote rol

De ideeën die daaruit

Voor alle opleidingen

speelt, kan het UX-lab van waarde zijn. Net als bij onderzoek door

voortkwamen, werden

Het UX-lab is een CHE-breed initiatief, dat is ingezet door Wouter

de lectoraten van de CHE. “Dat we als relatief kleine hogeschool

onderworpen aan een gebruikerstest. “Het is heel waardevol

van Grootheest, innovatief relatiemanager van de CHE, samen met

zo’n faciliteit hebben, is best speciaal”, zegt Bras. “In Nederland heb

om je prototype in de praktijk te testen. Zo kun je bekijken

de hbo ICT-opleiding. Dit initiatief staat vanaf nu ook ter beschik-

je maar een handvol commerciële UX-labs. Daar concurreren we

of wat je bedacht hebt ook aansluit bij de verwachtingen

king van alle opleidingen. Kansen? Die ziet Bras volop. Voor toekom-

overigens niet mee. Ons lab is puur bedoeld voor onderwijskundig

van de eindgebruiker”, zegt ICT-student Arthur Seenarine.

stig journalisten en communicatieadviseurs is het interessant om te

onderzoek naar de user experience, maar we delen de faciliteiten

Ook Bastiaan Klooster, UX-expert bij de Nederlandse politie,

zien hoe gebruikers artikelen lezen en boodschappen interpreteren.

wel graag. Dus als je met je vwo 4-klas of zorginstelling een goed

was enthousiast over de bijdragen van de studenten. “De

Studenten HRM, Theologie en Social Work kunnen in het lab bijvoor-

onderzoeksidee hebt, ben je van harte welkom.”

prototypes waren al van goede kwaliteit. Door te testen in

de werkelijkheid niet één op één overeenkomt met die van anderen.

8

DIY : UX in jouw omgeving

de praktijk weet je nog beter waar de eindgebruiker op let

beeld oefenen met het voeren van lastige gesprekken. En het is zelfs
mogelijk om een bed het lab in te rijden, zodat je verpleegtechnische

Gebruik maken van het UX-lab of wil je meer informatie? Stuur een

handelingen kunt opnemen en observeren.

mail naar uxlab@che.nl.

en wordt het eindproduct nog beter.”

Scherp
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NORBERT WITJES (L) EN DOUWE SCHAAF

DE COMEBACK
VAN HET
‘SUFFERDJE’
10

Vier woninginbraken in één nacht in

Van de energietransitie tot het woning-

eerdere strategie om vooral freelancers in te

Bennekom. Wolven sloegen vorig jaar

tekort: het gebeurt in jouw gemeente.”

huren en vanaf een aantal centrale locaties

bres voor de Keetmolen. Inwoners van

Veranderend businessmodel

werd teruggedraaid; inmiddels vullen

de gemeente lezen het laatste nieuws uit

Bij BDUmedia geloven ze volop in de

lokale journalisten van de BDU weer de

eigen omgeving elke week in de huis-aan-

lokale journalistiek. Sterker nog: in de

kolommen.

huiskrant van de BDU die bij een kleine

afgelopen jaren werd er fors geïnvesteerd

Die journalistieke inspanningen worden

52.000 huishoudens op de deurmat valt. De

met de overname van maar liefst 58 titels.

grotendeels betaald door adverteerders,

websites van Ede Stad en het Bennekoms

Via de kranten en nieuwssites worden

die via de kranten van BDUmedia hun

Nieuwsblad trekken bovendien elke maand

wekelijks 3,5 miljoen Nederlanders bereikt.

lokale doelgroep bereiken. De meeste van

ruim 205.000 unieke bezoekers.

Daarmee is het Barneveldse bedrijf nu de

die kranten vallen gratis door de bus, voor

grootste lokale uitgever van Nederland.

een aantal titels is een abonnement vereist.

Ook inhoudelijk werd er geïnvesteerd. De

Omdat advertentie-inkomsten structureel

De lokale krant als sufferdje? “Dat
beschouw ik altijd als een geuzennaam”,
zegt Norbert Witjes. “Mensen willen weten
wat er speelt in hun directe omgeving.

Lokale kranten zijn al meermaals afgeschreven. Met stevige investeringen en nieuwe

Dat het zwembad dichtgaat of je straat

verdienmodellen toont BDUmedia echter aan dat nieuws van dichtbij volop bestaansrecht heeft.

onze titels nieuws dat je direct raakt en de

open wordt gebroken. Wij brengen met

Een tweegesprek met hoofdredacteur Norbert Witjes en docent journalistiek Douwe Schaaf over

behoefte daaraan is onverminderd groot.

de waarde en rol van de lokale journalistiek.

thema’s een lokaal karakter hebben.

Scherp

de productie van ‘content’ te regisseren

vijf keer toe in Ede. Gemeenteraad op de

Ook omdat veel grote maatschappelijke

‘Wij beginnen de opleiding nog
altijd met lokale journalistiek.
Dan sturen we studenten de wijk in’

Scherp
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COLUMN

onder druk staan - Google en Facebook

per se het doel, geeft Douwe Schaaf aan.

De gemeente ziet die vereniging het liefst

snoepen een steeds groter deel van het

Hij is docent journalistiek aan de CHE en

fuseren met een andere club, zodat er

budget op - zocht BDUmedia in de afge-

betrokken bij Bureau Spotlight. “De rol en

ruimte vrijkomt voor woningbouw. “Maar

lopen jaren naar aanvullende inkomsten-

het doel van de lokale journalistiek is wat

daarbij gaan ze uit van oude ledenaantallen

bronnen. Van premium artikelen die achter

mij betreft veel breder. Ik zie het als taak

en voorbij aan de functie die de vereniging

een online betaalmuur staan tot branded

van journalisten om bij te dragen aan de

heeft in de wijk. Dat soort verhalen

content. En de commerciële afdeling van

samenleving. Om burgers te betrekken bij

verdient het om verteld te worden. Ik zie

BDUmedia regelt tegenwoordig ook de

hun omgeving, door uit te leggen waarom

trouwens dat ook burgers zelf dat soms

social campagne of de bedrijfsvideo voor de

er gebeurt wat er gebeurt.”

doen. Dat ze zich verenigen in een comité,
gaan graven in een onderwerp op een

plaatselijke winkelier.
Bijdragen aan een gezonde democratie
Norbert Witjes benadrukt: ‘zijn’ redacties
werken onafhankelijk. Ja, ze schrijven ook
over wat er gebeurt in de winkelstraat, over
evenementen en ander ‘licht’ nieuws wat
online veel clicks oplevert. Maar er ligt ook
nog altijd veel focus op het traditionele
journalistieke werk. Het verslaan van

‘Wij willen
bijdragen aan een
gezonde lokale
democratie’

manier die soms dichtbij onderzoeksjournalistiek komt.”
De vraag is natuurlijk of jongeren in het
algemeen en toekomstig journalisten in het
bijzonder nog een beetje warm te maken
zijn voor dat lokale nieuws. Het lezerspubliek van kranten is over het algemeen
behoorlijk vergrijsd. “De vraag is of het erg

raadsvergaderingen, het doorvlooien van

is dat jongeren geen huis-aan-huiskrant

collegebesluiten en er vindt op lokaal

lezen”, reageert Douwe. “Ik zie hier op de

niveau óók onderzoeksjournalistiek plaats.

Witjes sluit zich daarbij aan. “Het klinkt

CHE dat jongeren van nu sterk maatschap-

“Brutalen hebben de halve wereld”, deze uitspraak hoor ik vaak langs-

pelijk betrokken zijn, maar dan op grote

bijdragen aan een gezonde lokale

thema’s zoals klimaat en diversiteit. Lokaal

zo duurzaam als gezegd wordt? Kan

democratie door burgers te voorzien van

nieuws is nu nog niet zo relevant voor ze,

Wageningen wel opbouwen tegen het

betrouwbare informatie, waardoor ze

maar dat wordt het vanzelf als ze zich gaan

groeiende aantal internationale studenten?

weloverwogen keuzes kunnen maken.

settelen.” En anders ontdekken ze vanzelf

En hoe rukt drugscriminaliteit op in de

Maar ook door lokale verhalen te brengen

tijdens hun stage hoe mooi én leerzaam

verdeeld zijn en slaat dit spreekwoord nergens op. Toch zit

regio FoodValley? Het zijn dit soort thema’s

waardoor je mensen die anders denken dan

de lokale journalistiek is, lacht Witjes. “Als

jij beter begrijpt. We praten tegenwoordig

daar het probleem: brutale mensen zijn lang niet met zoveel

waar een team van onderzoeksjournalisten

je schrijft over je eigen omgeving, moet je

mee aan de slag is binnen Bureau Spotlight,

veel over elkaar in plaats van met elkaar en

ontzettend scherp zijn. Een verhaal dat 99%

als de niet-brutale mensen, maar alsnog hebben ze de

een langjarig project van BDUmedia en de

lokale media kunnen juist een belangrijke

klopt is niet genoeg, want die 1% krijg je

CHE. Scoops of grote onthullingen zijn niet

rol spelen in het verbinden van groepen in

de volgende dag om je oren. En niet alleen

halve wereld (en willen nog meer).

de samenleving.”

via de mail. Lokaal staan lezers soms ook

‘Wie heeft dan de andere wereldhelft?’ Als de helft van de wereld
brutaal is en de andere helft niet, dan zou het in principe eerlijk

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

De maatschappij wil vanaf je geboorte dat je jezelf aan de

en bescheiden hardwerkers met zwaar ondergewaardeerde arbeid.

Betrokken journalistiek aan de CHE

wereld verkoopt en de allergrootste borstklopper wordt. Op mijn

Ik durf niet te zeggen dat ik volledig bij de laatste groep hoor,

Zo’n constructieve rol - of betrokken

middelbare kregen klasgenoten met de breedste bek sneller een

maar ik houd wel meer van laten zien wat je kan dan zeggen

voldoende als ze aan het bureau van de docent gingen zeuren.

wat je kan. Ik mis de waardering voor de vele niet-schreeuwers

Online moet je laten zien wat je allemaal bereikt hebt en wil

in mijn naaste omgeving (nogmaals: reken mij daar niet toe). De

bereiken. In het werkveld krijg je te horen dat je je eigen carrière

mensen die keihard werken, maar worden ondergesneeuwd bij een

journalistiek zoals de CHE het noemt vraagt wel wat van journalisten. Daar is al

Live Journalism

vroeg in de opleiding oog voor, geeft Schaaf
aan. “Wij beginnen de opleiding nog altijd

BDUmedia en de CHE experi-

zelf moet vormgeven en opeisen. En in de samenleving moet je

salarisonderhandeling of sollicitatiegesprek. Omdat ze geenszins

met lokale journalistiek. Dan sturen we

menteren samen binnen Bureau

hardop je eigen grenzen aangeven, want anders worden die zonder

de moed en mond hebben om de (vaak) grotere mond van de

studenten de wijk in. Ga eerst maar eens

Spotlight met nieuwe vormen van

pardon overschreden (“Had zij/hij maar iets moeten zeggen”).

leidinggevende tegen te spreken.

zonder kladblok of microfoon praten met

journalistiek. Momenteel vindt er

bewoners. Wie zijn hier de sleutelfiguren in

een onderzoek plaats naar mantel-

de buurt, waar gaat het gesprek over? Om

zorg, waar vervolgens een theater-

betrokken journalistiek te bedrijven moet je

voorstelling van wordt gemaakt.

in dialoog zijn met de ander. Dat gaat niet

Die voorstelling is straks te zien in

alleen vanaf je redactie of via WhatsApp,

theaters in Amsterdam, Amersfoort

plaats van de verwachting dat die vanzelf hardop worden uitge-

zoals de nieuwe generatie studenten graag

en Ede. Het doel van deze vorm van

sproken. Dat ze beloond worden voor wat ze doen in plaats van

contact legt.”

live journalism? Grote thema’s op

‘Klasgenoten met de breedste bek
kregen sneller een voldoende’

Brutalen hebben de halve wereld, maar diezelfde wereld wordt
draaiende gehouden door de rest van de – stillere – wereldbevolking. Het zou mooi zijn als zij niet óók hoeven te schreeuwen om
gehoord te worden. Dat er naar hun grenzen wordt gevraagd in

voor de overtuigingskracht van hun woorden. Niet ruimte nemen,

een andere manier aankaarten en

Het gaat meestal niet om daden, maar om praatjes. Alleen je best

maar geven. Omdat bescheidenheid niet laf, maar waardevol is.

Juist in de wijk vind je de mooiste verhalen

daarbij de interactie met het publiek

doen is niet goed genoeg, je moet ook een beste stem hebben.

Als brutalen de halve wereld blijven houden, woon ik liever op de

volgens Schaaf. Neem bijvoorbeeld de voet-

aangaan.

De mensen die het hardst roepen, krijgen (vaak) het meest voor

andere helft.

balclub van zijn kinderen in Amersfoort.

Scherp

Column

komen als iemand weer wat voor elkaar krijgt. Ik denk dan altijd:

misschien wat soft, maar wij willen
Zijn de Edese biomassacentrales wel

gewoon op de stoep.”
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ALS BRUTALEN DE HALVE
WERELD HEBBEN, WOON IK
LIEVER OP DE ANDERE HELFT

elkaar. Ik ken de grootste lapzwanzen met de bestbetaalde banen
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SAMEN LOKAAL IMPACT MAKEN

Kerk in
het café
Vergeet de houten bankjes en de kansel. In de Bijlmer huist de kerk
in café’s, huiskamers en op straat. Hoe Hemelsbreed probeert om in
de stad een nieuwe geloofsgemeenschap te bouwen.
Donderdagavond in Amsterdam Zuidoost.

Dat gebeurt met een breed scala aan

In café Hemelsbreed - tussen de winkeltjes

activiteiten. Sommigen hebben, net

en onder de flats - is een groepje vrouwen

zoals het Mama Café, vooral een sociaal-

uit de wijk bij elkaar gekomen. Ze praten

maatschappelijk karakter. Er zijn bijvoor-

over de pijn van verliezen. Het verliezen

beeld ook café-avonden voor bijvoorbeeld

van je gezondheid, je werk of je partner.

ondernemers of LHBT+’ers. Of bijeenkom-

Verlies dat je misschien liever niet deelt,

sten waar je onder het genot van een glas

verdriet dat je misschien lang voor je hebt

Amsterdams kloosterbier welkom bent om

gehouden. Er wordt gelachen, gehuild.

mee te denken over zingevingsvragen.

De vrouwen in het café? Die zijn niet

Huiskamer als hart

allemaal gelovig. Zieltjes winnen is ook

Wil je meer? Dan bezoek je één van de tafel-

helemaal niet het doel van het Mama Café,

kringen. Die komen om de 14 dagen samen

vertelt Ella van den Brandhof. Waar het hier

bij iemand thuis om samen te eten en te

om draait is verbinding. Samen het leven

delen wat je bezighoudt. “Door de eeuwen

delen. Ja, ze heeft kort iets verteld over hoe

heen hebben we geloof gekoppeld aan een

God volgens de Psalmen al onze tranen telt.

gebouw. Aan vieringen waar je op zondag

Dat verdriet er mag zijn, en dat je er niet

naar toe gaat. Maar als je geloof naar de

alleen in hoeft te staan. Maar er zijn ook

woonkamer brengt, gaat het veel dieper.

bijeenkomsten waar geloof helemaal niet

In de kerkbanken kan je afstand houden

ter sprake komt.

met de persoon naast je. Als je samen aan
tafel zit, eet en praat valt die afstand weg.

Pioniersplek

Je hoeft de schijn niet op te houden. Het is

Hemelsbreed is wat in kerkjargon een

ontrafelend, ontwapenend en bevrijdend.”

pioniersplek heet. Een plek waar de kerk
zich opnieuw probeert uit te vinden. “Wij

Kerken met kringen of huiskamerbijeen-

zoeken hier naar nieuwe vormen om Jezus

komsten zijn natuurlijk niet nieuw. Wat wel

te volgen in het gewone leven. Dat proberen

wezenlijk anders is? Dat bij Hemelsbreed

we te doen door een community te vormen.

dit soort bijeenkomsten de basis zijn en

Een soort nieuwe familie in de stad”, vertelt

de tweewekelijkse zondagse vieringen

Van den Brandhof, voormalig theologiestu-

een aanvulling. “Begrijp me niet verkeerd.

dent aan de CHE.

Ik ben niet tegen kerkdiensten, maar er

ELLA VAN DEN BRANDHOF

Lees verder >
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beetje heeft voorbereid op zo’n pioniersrol
in Amsterdam. “Ja en nee”, lacht Van den
Brandhof. “Ik heb tijdens mijn opleiding
verschillende kerken van binnen gezien
en kon meerdere missionaire opdrachten
doen. De context waarin ik nu werk is wel
heel anders dan die waar de meeste andere
studenten terecht komen. Preken in een
café is bijvoorbeeld heel anders dan vanaf
een kansel. Je staat letterlijk tussen de
mensen, kijkt ze van dichtbij in de ogen.
Je voert in feite een gesprek en wat je zegt
moet écht en inclusief zijn.”

“Hoe activeer je mensen, hoe ontstaan



Hemelsbreed nog altijd een leerschool.








een gemeenschap, is de praktijk bij



Ook als het gaat om het bouwen van









 

   

 

diepe relaties? Dat is ontzettend lastig.

  
 

 
   





 




Het schuurt, vraagt een confrontatie met
jezelf. Daar kan wat mij betreft niet genoeg

         

aandacht voor zijn in theologieopleidingen.
Als theoloog draait je werk in essentie om
verbinden. Het verbinden van mensen met
God en mensen met elkaar. Dat lukt alleen
als gemeenschap in je zit. Als jij zelf een
verbinder bent.”

‘Preken in een café

is anders. Je staat
tussen de mensen
en kijkt ze van
dichtbij in de ogen’

haar weg naar de hbo-opleiding Theologie
aan de CHE. Aanvankelijk vanuit de diepe
wens om missionair werk te gaan doen

Kerk als social enterprise

met kinderen en jongeren. Tot ze in haar
afstudeerjaar gevraagd werd voor een

Hemelsbreed huurt het café waar

traineeplek bij Hemelsbreed.

de bijeenkomsten plaatsvinden. De






pionierskerk droomt echter van een
eigen café. Een plek die op termijn

radicaal verhuisd naar Amsterdam. Dat

drie domeinen verbindt: het sociaal-

heeft me behoorlijk veranderd. Dit werk

maatschappelijke, het ondernemende

zijn zoveel verschillende manieren om

maakt veel los in mijzelf. Toen ik hier aan

en het spirituele domein. Zodat de

Jezus beter te leren kennen en je geloof te

het begin rondliep, ervoer ik voor het eerst

kerk zijn eigen geld kan verdienen en

delen. Je beperkt jezelf door dat alleen op

hoe het is om wit te zijn. De Bijlmer is een

tegelijkertijd lokale impact creëert.

zondag binnen vier muren te doen. Om

wijk met 130 verschillende nationaliteiten.

die reden gaan wij bijvoorbeeld regelmatig

Wat betekent dat voor hoe je je geloof

vuilprikken of met een bakfiets vol koffie

beleeft en naar God kijkt? Wij hebben een

de straat op. Dan praten we met wie dat

tijdje terug een project Black Jesus gedaan.

wil. Van hangjongeren tot daklozen. Als

Want God is voor de meeste mensen dan

je gelooft dat ieder mens gemaakt is naar

wel geen oude man met een baard meer,

Zoek je praktische handvatten en

Gods beeld, dan kun je ook iets van God in

maar in ons hoofd lijkt Hij stiekem vaak

ideeën om je als kerk te bezinnen

hen ontdekken.”

nog wel op ons.”

en een nieuwe weg in te slaan?

Van kansel naar tap

Eigenlijk is haar werk tot nu toe een

Vuurbaak ‘Herkerken: het werkboek’,

Van den Brandhof groeide op in Putten,

continue ontdekkingstocht: wie ben ik en

dat deels gebaseerd is op de ervaringen

waar ze de Christelijk Gereformeerde Kerk

waar wil God mij voor gebruiken? Grote

bij Hemelsbreed.

bezocht. Via het mbo vond ze uiteindelijk

vraag is natuurlijk of de CHE haar een

Werkboek voor pioniers


  
 


 

“Ik had wel zin in een avontuur en ben vrij






Deze zomer verschijnt bij uitgeverij
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CHRISTELIJKE PROFESSIE

Wat betekent de christelijke identiteit van Korsakov Expertisecentrum Slingedael in de dagelijkse
praktijk? Transitiedirecteur en CHE-alumnus Hilda van den Oosterkamp wilde dat boven tafel
krijgen en riep de hulp in van het associate lectoraat Christelijke Professie van de CHE.
HILDA VAN DEN

Het antwoord kwam in de vorm van storytelling.

OOSTERKAMP
Er waren nogal wat complicerende factoren die een duidelijk

Onder de indruk geraakt

antwoord op de identiteitsvraag in de weg stonden, verduidelijkt

Bij de analyse van de focusgroepgesprekken was ook student-

Van den Oosterkamp. Anders dan bij reguliere verpleeghuizen

onderzoeker Jurrian van Waaij betrokken. Daarbij hoorde tevens

met een christelijke identiteit kloppen cliënten bij Slingedael nou

een forse duik in de (identitaire) geschiedenis van Slingedael. Het

net niet aan vanwege die identiteit, of omdat zij zich daarmee

heeft hem mooie inzichten opgeleverd, zegt hij. “Ik volg een echte

verbonden voelen. Ze hebben (een verdenking van) het syndroom

bètastudie waarbij je bij wijze van spreken ergens een thermometer

van Korsakov en zijn er lichamelijk, cognitief en mentaal vaak niet

in stopt om tot een bruikbaar getal te komen. Toen ik met storytel-

goed aan toe. Slingedael is landelijk het grootste expertisecentrum

ling begon, was ik aanvankelijk best wel kritisch. Ik dacht: oké,

voor mensen met Korsakov; er valt dus niets te kiezen. Vanuit

je haalt verhalen op bij mensen en dan heb je straks een bundel

allerlei ziekenhuizen, zelfs bovenregionaal, komt men naar de

met ervaringen, maar hoe representatief is dat nou voor het

Observatie en Screenings Unit. Soms worden mensen ook met een

grotere verhaal? Of voor alle andere verhalen die er ook zijn maar

RM (rechterlijke machtiging, gedwongen opname) geplaatst.

niet worden verteld? Ik vroeg me als bèta af hoe betrouwbaar of
consistent de methode was. Gaandeweg ben ik erg onder de indruk

En daarmee ligt de vraag naar motivatie en inspiratie meteen op

geraakt. Het is een heel andere manier van onderzoeken, maar ik

tafel. Want wat inspireert de medewerkers van Slingedael eigenlijk

heb geleerd dat de resultaten wel degelijk consistent, betrouwbaar

om deze mensen, die niet vanuit een identitair kader maar vanuit

en bruikbaar zijn. We ontdekten bepaalde patronen, en soms zag je

een acute zorgbehoefte op hun pad komen, te helpen? Vanuit welke

heel duidelijk een breuklijn tussen de ervaringen van twee ‘groepen’

motivatie doen zij dat? Van den Oosterkamp: “Een deel van onze

medewerkers. Dat hele pakket aan gesprekken heeft uiteindelijk

medewerkers heeft een christelijke achtergrond en een deel niet.

geleid tot een heel waardevol advies aan Slingedael.”

Ze houden allemaal van mensen, ze geven persoonsgerichte zorg
en beschikken over een groot empathisch vermogen. Maar werken
ze ook vanuit dezelfde waarden? En vinden we dat als organisatie
nodig? En een andere vraag: wat maakt zorgverlening nou precies

‘Het vertellen
en aanhoren van
verhalen is al een
interventie op zich’
Storytelling als onderzoeksmethode

‘christelijk’? Waar ontmoeten identiteit en de concrete zorgpraktijk
elkaar?”
Storytelling geschikt instrument
Die wijdvertakte identiteitsvraag belandde op het bureau van
Simon Polinder, associate lector Christelijke Professie bij het Jan

‘Je kan niet tegen een mede-

werker zeggen: hier heb ik nog
een mooi gedichtje. Nee, dat
vergt ervaring, sensitiviteit,
aandacht, wijsheid’

Luyken Instituut* van de CHE. Die stelde voor om aan de slag te
gaan met storytelling. Polinder: “Aan de hand van verhalen van
medewerkers wilden we het onderling begrip bevorderen en een

De analyse waar Van Waaij het over heeft, licht Polinder toe, vond

beweging op gang brengen rondom de beleving en de vormgeving

plaats langs grofweg drie lijnen: wat speelt er op het niveau van

van de christelijke identiteit van Slingedael.”

zorgprofessionals, wat speelt er in de zorgpraktijk en wat speelt er op
organisatieniveau? “We bekeken waar men tegenaan liep, waar men

De onderzoeksvraag daarbij luidde: Hoe kan Slingedael met behulp

zich overheen zette, of er een bepaald verlangen in de organisatie

van storytelling de christelijke identiteit versterken aansluitend bij

zat, al dat soort zaken. Samen met Jurrian hebben we dat in kaart

haar ontstaansgeschiedenis?

gebracht. Daar kwam uiteindelijk een lijst met aanbevelingen uit.”

Er volgden gesprekken met medewerkers in focusgroepen. Ze
deelden voorbeelden waarbij levensbeschouwing in hun werk

Structureel moreel beraad

een rol speelde en vertelden wat de identiteit van Slingedael voor

Die heeft Slingedael ter harte genomen, zegt Van den Oosterkamp.

hen betekende. Polinder: “Het mooie van deze methode is dat het

“Een belangrijke verandering is dat we hebben besloten structureel

vertellen en aanhoren van verhalen al een interventie op zich is. Je

moreel beraad in te zetten. Eigenlijk was dat het resultaat van

hoort elkaar op een diepere manier de identiteit verklanken, je kijkt

de gevoerde gesprekken zelf; medewerkers ervoeren het als zeer

als het ware bij elkaar onder water. Ik heb gezien dat dit veel met de

waardevol om met elkaar van gedachten te wisselen over motivatie,

medewerkers heeft gedaan.”

waarden en inspiratie.”

*Het Jan Luyken Instituut is het centrum binnen de CHE waar wordt nagedacht over thema’s rond bezieling en professionaliteit
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zingeving bij patiënten met dit syndroom? En: wat betekent dat
voor het bidden met patiënten? Er is nog geen literatuur over, maar
het zijn wel zaken die raken aan de identiteit van de organisatie.

Ben jij?

Daarom leek het ons goed om te investeren in onderzoek.”
Verhalen oordelen niet
De kracht van storytelling als methode om op een dieper niveau
het verhaal van een organisatie boven tafel krijgen? Die heeft zich
meer dan bewezen, vinden zowel Van den Oosterkamp als Polinder.
“Andere, meer reflectieve methodes, leiden sneller tot discussies of
ze roepen bijvoorbeeld oude vetes wakker. De kracht van verhalen,
is dat ze niet oordelen. Je kunt ook niet van een verhaal zeggen: het
klopt niet. Storytelling biedt een veilige bedding. De methode heeft
zich bewezen als adequaat middel om een identiteitsvraagstuk
binnen een organisatie op een goede manier te adresseren.”
Storytelling leent zich dan ook uitstekend voor andere organisaties
die met een vergelijkbare vraag zitten, geeft Polinder aan. “Het kan

Docent?

Theoloog?

Volg de Master
Herbronning
Gereformeerde
Theologie

Gereformeerde
theologie in je
dagelijks werk.
Vernieuwend en
flexibel!

een traject zijn dat lijkt op dat van Slingedael, waarbij we gedurende

Deeltijd

een lange periode onze expertise ter beschikking stellen. Maar

60EC
studie

het kunnen ook kleinere casussen zijn, die meer de vorm van een
opdracht hebben.”

SIMON POLINDER IS SINDS 2014

Meer weten? professionals@che.nl of onderzoek@che.nl

Kijk op www.tua.nl

ASSOCIATE LECTOR CHRISTELIJKE
PROFESSIE AAN HET JAN LUYKEN
INSTITUUT, VERBONDEN AAN DE CHE.

Jij doet
ertoe

Ook is besloten een extra geestelijk verzorger aan te nemen. Van
den Oosterkamp: “Ik had ook voor een maatschappelijk werker
kunnen kiezen, maar ik wilde graag investeren in het moreel beraad,
dat door de geestelijk verzorger wordt geleid. Daarnaast helpt deze
bij de talrijke complexe vraagstukken die er op de werkvloer kunnen
zijn. Op het vlak van palliatieve zorg bijvoorbeeld kun je niet tegen
een medewerker zeggen: zoek maar even op Google op wat je moet
doen. Of: hier heb ik nog een mooi gedichtje. Nee, dat vergt ervaring,
sensitiviteit, aandacht, wijsheid. Een geestelijk verzorger kan daar
veel aan bijdragen.”
Visiedocument seksualiteit
Een derde aanbeveling vanuit het onderzoek van het asssociate
lectoraat Christelijke Professie luidde dat er behoefte was aan
gespreksvoering over intimiteit in de zorgrelatie. Dat gesprek

Kom werken op een van de

wordt inmiddels vaker gevoerd. Het betreft vraagstukken rondom
de seksuele of intieme behoeften van cliënten, laat Van den

VIERMASTER SCHOLEN

Oosterkamp weten. “Op de werkvloer kan er soms verlegenheid
zijn bij dit onderwerp. Dat zien we in de breedte van de zorg in
Nederland. We willen met dit gesprek komen tot handvatten
waarmee medewerkers, ook op dit gebied, in gesprek kunnen blijven
met bewoners. Ik ben heel blij dat dit op deze wijze gelukt is.”
Er waren ook nog wat andere aanbevelingen, vult Polinder aan.
“We adviseerden bijvoorbeeld een aantal praktische zaken rondom
Korsakov wetenschappelijk te laten uitzoeken. Zoals: hoe werkt
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JURRIAN VAN WAAIJ IS
JUNIOR ONDERZOEKER BIJ HET
JAN LUYKEN INSTITUUT.

vpcodeviermaster.nl

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 onze website eens!

DIVERSITEIT EN PROFESSIONALITEIT

‘We moeten leren om het uit te
houden met tegenstellingen en
ambivalentie. Dat vraagt om
het opschorten van je oordeel.’
BERNHARD REITSMA

Met gestrekt been erin. Het lijkt steeds

met de anderen waarin je echt naar de

Minder tweets

vaker te gebeuren. Voor voorbeelden

ander luistert. We moeten leren om het uit

Het voeren van zulk soort gesprekken

hoef je niet ver te zoeken. Neem de felle

te houden met tegenstellingen en ambiva-

vraagt om veilige ruimtes, geeft Reitsma

discussies tussen pro- en anti-vaxxers op

lentie. Dat vraagt om het opschorten van

aan. “We hebben niet meer scherpe

Twitter, waar de termen als ‘wappies’ en

je oordeel.”

columns, tweets en debatavonden nodig,
maar meer gewone gesprekken. In

‘tribunalen’ je al snel om de oren vliegen.
Of de demonstraties tegen zwarte piet,

Het christelijke geloof biedt daar

bedrijven, in scholen, in ziekenhuizen.

waarbij eieren door de lucht vliegen.

volgens Reitsma volop handvatten voor.

Plekken waar al ontmoeting is, waar het

“Als christen geloof ik dat we allemaal

gesprek beroepsmatig al gevoerd wordt.

Tegenstellingen? Die zullen er altijd zijn,

geschapen zijn naar Gods beeld, maar

Daar zit de oplossing. Bij de grote midden-

zegt CHE-lector Bernhard Reitsma. Dat is

tegelijkertijd allemaal niet volmaakt zijn.

groep die eigenlijk niet wil kiezen, maar

inherent aan mens-zijn. Je zoekt veiligheid

Dat betekent dat mijn standpunten niet

daar wel toe onder druk gezet wordt door

en herkenning bij mensen die op je lijken

één-op-één Gods standpunten zijn. Dat het

degenen die het hardst schreeuwen.”

of hetzelfde denken. Dat helpt je ook

kwade ook in mijzelf zit en het goede ook

om grip te houden, de wereld voor jezelf

in de ander. Het christelijk geloof leert ook

Het vinden van antwoorden op de superdi-

beheersbaar te maken. Groepen zetten zich

dat het oordeel niet aan ons is.”

versiteit van onze 21e eeuwse samenleving
is één van de grote opgaven van deze tijd.

op hun beurt weer bijna automatisch af
De kracht van rolomkering

Hoe leven we met elkaar samen in een

Hoe je dat praktisch maakt? Daarvoor

tijd waarin we eigenlijk allemaal tot een

“Polarisatie gaat echter verder dan dat.

grijpt Reitsma naar het werk van de Britse

minderheid behoren en grote verhalen

Waar het volgens filosoof Bart Brandsma

rabbijn en filosoof Jonathan Sacks, die het

lijken te hebben afgedaan? En hoe gaan

op neerkomt is dat je niet meer over

principe van rolomkering uitwerkte aan

we om met mensen die niet uit zijn op het

concrete mensen praat, maar generalise-

de hand van het Bijbelverhaal over Jozef.

goede, die bewust verstoren? “Dat is een

rende uitspraken doet over het beeld dat

Die wordt eerst door zijn broers verkocht

worsteling die je nu op tal van plekken ziet

je hebt van een groep mensen. De refo’s, de

als slaaf, terwijl jaren later het lot van

en waarbij ik een rol zie voor de CHE en

Marokkanen. Het gaat om wij-zij-denken

diezelfde broers in handen komt van Jozef.

de studenten die we vanuit een duidelijke

waardoor tegenstellingen versterkt

“Als je in de schoenen van de ander staat

identiteit opleiden.”

worden.”

en door diens bril naar de werkelijkheid

tegen anderen, om onderscheid te creëren.

ZOEKEN NAAR
VERBINDING IN EEN
POLARISERENDE
SAMENLEVING

ander weer zien en ervaren.”

Is dat een probleem? “Ja”, zegt Reitsma

Over Bernhard Reitsma

volmondig. “Polarisatie is principieel dehu-

Daarbij kan je zomaar ontdekken dat

maniserend, omdat je de ander reduceert

ogenschijnlijke tegenstellingen leunen

Bernhard Reitsma is lector

tot een object. In het verleden hebben we

op gedeelde waarden. Een concreet

Diversiteit en Professionaliteit aan

vaak genoeg gezien welke consequenties

voorbeeld? “Wij vinden het een teken van

de CHE. Met het lectoraat doet

dat kan hebben. Verder is het ook gewoon

respect om bij een ontmoeting iemand een

hij onderzoek naar een theologie

praktisch destructief, want we moeten

hand te geven. Dan kan je boos worden

van inclusie, met het oog op de

toch met de ander samenleven. Je kunt

als een mannelijke moslim vrouwen geen

professionele praktijk in een

niet iedereen met wie je het oneens bent

hand geeft bij een zakelijke afspraak. Maar

multireligieuze wereld. Reitsma is

wegdenken.”

ga je met elkaar in gesprek? Dan ontdek je

tevens bijzonder hoogleraar aan de

misschien wel dat zo’n man dit juist doet

Vrije Universiteit Amsterdam. In

geloof daarbij? In gesprek met CHE-lector Bernhard Reitsma over de groeiende diversiteit

De grote vraag is dan: wat is de uitweg en

uit respect voor vrouwen en niet omdat hij

die rol houdt hij zich bezig met de

en polarisatie in onze samenleving.

welke rol kan het christelijk geloof daarbij

ze minderwaardig vindt. In wezen deel je

kerk in de context van de islam.

spelen? “Het klinkt misschien een beetje

dan een zelfde waarde en van daaruit kan

blasé, maar het begint bij ontmoetingen

je zoeken naar een oplossing.”

Van het klimaat tot immigratie en van vaccinaties tot genderidentiteit. Het knettert volop
in het maatschappelijk debat. Kan het ook anders? En welke kansen biedt het christelijk
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EDWIN BOEKEE

De handen inéén
voor de Drechtse
arbeidsmarkt

vatievermogen. Voor de vitale Drechtste

innovatie aanjagen. Tegelijkertijd halen

zo’n boot, andere studenten bouwden een

sectoren zijn daarom innovatieagenda’s

bedrijven zo hoogopgeleide jongeren

prototype van de boot en weer een derde

opgesteld, waarin per sector de econo-

binnen die ontdekken dat er hier in de regio

groep deed onderzoek naar het business-

mische trends, kansen en uitdagingen

veel uitdagend, innovatief werk te doen is.”

model: is dit ook commercieel haalbaar?
Dat zijn waardevolle leerervaringen, want

beschreven staan. Inmiddels zet Boekee de

Ook in regio’s met traditioneel een groot handen-uit-de-mouwen-gehalte zijn steeds meer hoogopgeleide werknemers nodig. De regio Drechtsteden speelt daarop in via de Dordrecht Academy

volgende stap: het koppelen van studenten

Elektrische pakjesboot

steeds meer opgaven van bedrijven en

aan concrete innovatievraagstukken bij

Mooie voorbeelden van innovatieprojecten?

organisaties vragen om zo’n multidiscipli-

regionale bedrijven.

Die zijn er genoeg bij Career Boost. Zo

naire aanpak”, vertelt Boekee.

zochten studenten voor de Sociale Dienst

en Career Boost. De CHE werkt daarin samen met een groep onderwijsinstellingen om de tekorten
aan hoger opgeleiden in grote sectoren van de regionale arbeidsmarkt te bestrijden en het Drechtse
innovatievermogen te versterken.

bestaanszekerheid zijn serieuze
thema’s hier’

Samenwerking in het onderwijs

rol kunnen spelen in het terugdringen

Muren tussen onderwijsinstellingen? Die

van personeelstekorten in de thuiszorg.

zijn vanuit het perspectief van het werk-

Wat is daar dan voor nodig, wie moeten er

veld alleen maar hinderlijk. En juist daarom

samenwerken en hoe zet je zo’n concept

is samenwerking zo belangrijk, vult Pieter

neer? Even verderop dachten studenten in

Plug aan. Hij is namens de CHE actief is

opdracht van een logistiek dienstverlener

als onderwijsmanager in Dordrecht en

na over hoe je winkels en woningen in de

nauw betrokken bij de Dordrecht Academy.

De Drechtsteden is misschien wel het

technologische ontwikkeling steeds meer

economie, maar de gevolgen zijn breder.

stukje Randstad dat we het minst

hoogopgeleide werknemers nodig zijn. En

Armoede en bestaanszekerheid zijn

kennen. Terwijl plaatsen als Alblasserdam,

dat geldt ook voor de transport & logistiek,

bijvoorbeeld serieuze thema’s hier. En als

Dordrecht en Zwijndrecht in economisch

de bouw, het onderwijs en zorg & welzijn.

we niet opletten wordt de Drechtsteden

binnenstad van Dordrecht via het water

Daarin werken de CHE, Hogeschool

opzicht hip and happening zijn. Ze vormen

Juist op dat vlak is er werk aan de winkel,

zelfs een krimpregio”, vertelt Edwin Boekee,

kunt bevoorraden met een zelfsturende,

Rotterdam, Hogeschool Inholland en het

de thuishaven van internationale bagge-

want veel Drechtse jongeren keren na een

innovator bij CareerBoost.

“Op die manier slaan we twee vliegen in één

elektrische pakjesboot. Stuk voor stuk

Da Vinci College samen.

raars als Boskalis en Van Oord. Ook vind je

studie in bijvoorbeeld Utrecht, Rotterdam

klap. Veel bedrijven zijn door de krapte op

vraagstukken die de grenzen van oplei-

er wereldspelers in de scheepsbouw zoals

of Den Bosch niet terug in de regio.

Innovatie aanjagen

de arbeidsmarkt te druk om te innoveren,

dingen overstijgen.

Career Boost richt zich op het behouden

waardoor er tal van vraagstukken op de

“Dat is natuurlijk een bedreiging voor

van hoogopgeleid talent voor de regio en

plank blijven liggen. Studenten kunnen

“Voor de pakjesboot bogen studenten

werkgevers hier en de groei van regionale

het versterken van het regionale inno-

dat gat vullen, verbindingen leggen en

Mechatronica zich over de besturing van

IHC, Damen en Oceanco.
Stuk voor stuk sectoren waar door
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envolle
Waard rg
zo

degrees (Ad) aan: praktische hbo-opleidingen die
twee jaar duren. Naast de sinds 2016 draaiende
Ad Social Work in de Zorg gaat het om de Ad’s
Integraal Bouwmanagement, Engineering,
Pedagogisch Educatief Professional, Logistiek
Management en Business Studies Logistiek.

CHE-opleidingen
in Dordrecht
We breiden ons aanbod in Dordrecht uit! Binnen de Dordrecht
Academy kun je naast een CHE Associate Degree-opleiding nu
ook een aantal van onze Post-hbo-opleidingen volgen:

p
r
e
h
c
S
…
n
e
i
z
ge

Post-hbo Beroepsregistratie
Jeugd- en gezinsprofessional
Hoe kan jij nog betere zorg leveren in crisissituaties, in gezinnen waar sprake
is van multiproblematiek of bij sterk wisselende cliëntsituaties? Dat leer je
in de post-hbo opleiding Beroepsregistratie Jeugd- en gezinsprofessional.
Het is de kortste post-hbo waarmee je voldoet aan de voorwaarden om je
SKJ-registratie te behalen.
Startdatum: September 2022

Werkplezier in de zorg!
Bel of app Ada op 06 37 18 40 23

Post-hbo Casemanagement Dementie
Nederland vergrijst in rap tempo. Bovendien wonen ouderen steeds langer

Of mail naar hr@adullamzorg.nl

zelfstandig. Jij ziet regelmatig de gevolgen. De kwetsbaarheid van ouderen
met beginnende dementie. Wil jij jezelf ontwikkelen zodat je deze mensen nog
beter kunt ondersteunen? Volg dan de opleiding Casemanagement Dementie
PIETER PLUG

Vacatures
Opleiden met het werkveld

God zoeken in de stilte?
Kies voor een retraite op de Wittenberg en kom
tot rust.

Leid je toekomstige
zorgcollega’s op!

Startdatum: April 2023

Post-hbo Palliatieve zorg

“Daarmee sluiten we aan bij de behoeften van

Je wordt niet meer beter. Nooit meer. Die boodschap zet je leven op zijn

werkgevers in de regio. Zij geven aan dat ze

kop. En ook dat van de mensen om je heen. Hoe kan jij als zorgprofessional

medewerkers die nu op mbo-niveau functio-

bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn? En

neren, willen helpen om door te groeien. Onder

het verschil maken voor hun naasten? Dat ontdek je in de post-hbo Palliatieve

meer omdat het werk dat ze doen verandert.

Zorg van de CHE, waarin veel aandacht is voor zingeving en ethiek.

Ook in de opleidingen zelf werken we nauw

Startdatum: April 2023

samen met bedrijven en organisaties. Ons
onderwijs vindt in toenemende mate plaats
in de praktijk, waarbij studenten binnen een

Lever jij een bijdrage aan het oplossen van
het personeelstekort in de zorg?

aan de CHE!

Ad Sociaal Werk in de Zorg

bedrijf of organisatie opdrachten uitvoeren waar

Met de tweejarige Associate degree Sociaal Werk in de Zorg verdiep je je kennis

je als werkgever wat aan hebt”, vertelt Plug.

over methodisch hulpverlenen. Je krijgt vakken als psychologie en recht. Ook
leer je hoe je nog beter aansluit op de behoeften van de cliënt en zijn omge-

Amersfoort
Docent Verpleegkunde / Omgangskunde
0.6 - 1.0 fte
Docent Gezondheidskunde / Verpleegkunde
0.6 - 0.8 fte
Docent Omgangskunde
0.6 - 1.0 fte

Zowel de Dordrecht Academy als Career Boost

ving. Hoe geef je jouw cliënt zoveel mogelijk regie? Er is veel aandacht voor

staan nog in de kinderschoenen. De komende

multidisciplinaire samenwerking, jouw persoonlijke ontwikkeling en de rol die

jaren moet de regio volop de vruchten gaan

jouw levensbeschouwing speelt in je werk.

plukken van de intensieve samenwerking tussen

Startdatum: September 2022 | Februari 2023

onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Boekee:
“Er zijn natuurlijk allerlei harde doelen gesteld,
maar voor mij zijn deze initiatieven geslaagd
als we in de praktijk zien dat studenten een
positieve impact hebben op innovatie in de regio

Meer info op che.nl/dordrecht of

en er meer jongeren na hun opleiding hier in de

www.dordrecht.academy

Drechtsteden aan de slag gaan.”

www.werkenbijhethoornbeeck.nl

www.dewittenberg.nl/retraites
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VALERIE
VAN ZUIJLEN

Labnest biedt aankomend ondernemers

creatieve, multidisciplinaire achtergrond

en start-ups een plek om hun business op

een meerwaarde is. “Ik leg makkelijk

te zetten, inclusief eigen lab (werkplek),

verbindingen. Toen ik voor een evenement

een conference room (vergaderruimte) en

de catering regelde, ontdekte ik dat de jonge

extra’s zoals een eigen bedrijfsbioscoop

franchisenemer van Bakker Bart Ede een

en podcaststudio. Ze krijgen daarbij

ontzettend gaaf verhaal had. Even later

professionele ondersteuning van regionale

stond hij als gastspreker op ons event.”

partners op het gebied van onder meer

Ook zijn er de nodige parallellen tussen

strategie, marketing, prototyping, financiën

bijvoorbeeld het maken van een film en het

De aftrap van het afstudeer-

en juridische zaken.

opzetten van een bedrijf, geeft Van Zuijlen

jaar van CHE-studenten

aan. “Een script schrijven lijkt op het maken

Bedrijfskunde? Die vond dit

Dat gebeurt in een programma van 100

van een businessplan. En in de creatieve

studiejaar plaats bij Labnest.

dagen, met wekelijkse sparsessies, master-

industrie moet je ook steeds ideeën pitchen,

Jonge ondernemers van toonaan-

classes en regelmatig ook netwerkevents.

waarbij het ontzettend belangrijk is dat je je

gevende regionale bedrijven zoals

Na die 100 dagen? Dan pitch je als start-up

eigen theater creëert. Dat geef ik start-ups

Bambook en Flitsmeister deelden

je businessconcept aan een panel van

ook steeds mee. Visualiseer je ideeën, maak

hun verhaal. Verder waren er

investeerders. Zo verkrijg je het startkapi-

het tastbaar. Als je iets niet kan zien, geloof

proeverijen, demonstraties én

taal dat je nodig hebt om je product verder

je het ook niet.”

kregen de studenten twee keer

te ontwikkelen of de markt te veroveren. En

Springplank
voor
businesstalent
In Sillicon Valley zag Valerie van Zuijlen (27) hoe creativiteit
en innovatie een boost krijgen als je jonge mensen met
ambitie bij elkaar brengt. Nu wil ze in haar geboorteplaats
Ede hetzelfde bereiken met Labnest.

Student
bedrijven
bij Labnest

vijftig minuten de tijd om een idee

uiteindelijk vlieg je dan na negen maanden

Regio

uit te werken voor een start-up.

weer uit naar een andere plek, zodat er

Accelerators en incubators zoals Labnest

Dat idee pitchten ze vervolgens

ruimte vrijkomt voor nieuwe start-ups.

zijn niet nieuw, maar je vindt ze in

aan een jury van regionale onder-

Nederland vooral in de grote steden zoals

nemers. De prijs? De top 5 krijgt

Bierviltje

Amsterdam. “Leuk, maar talent vindt daar

een werkplek en maakt kans op

Labnest is het zakelijke kindje van

vaak toch wel hun weg. Bovendien hebben

deelname aan het acceleratorpro-

creatief multitalent Valerie van Zuijlen.

veel deelnemers aan die programma’s een

gramma en een helikoptervlucht

De geboren Edese is ontwerper, filmmaker

internationale achtergrond. Juist in plekken

over de regio. Inmiddels leverde

en art-director inéén. Ze verdiepte zich in

zoals Ede kan je een groot verschil maken

dat al één serieuze startup op.

computer science, videogame studies en

voor jonge mensen met een ondernemende

“Super tof dat de CHE ons het

electrical engineering, volgde gelijktijdig

mindset. Bij Labnest ontmoeten ze

vertrouwen gaf. Er wordt veel

aan twee kanten van de oceaan de masters

leeftijdsgenoten met dezelfde ambitie,

gepraat over de samenwerking

Film, Design & Politics (New York) en

dezelfde vragen en dezelfde uitdagingen.

tussen onderwijs, overheid en

Cinema Studies (Amsterdam). En nu schrijft

Je pusht elkaar daardoor naar een steeds

bedrijfsleven. Maar je moet soms

ze dus haar eigen zakelijke avontuur.

hoger niveau. Die drive is geweldig om te

ook gewoon durven en doen. De

“Toen ik studeerde in de Verenigde Staten

zien. Tegelijkertijd proef je vaak ook nog

CHE zag iets wat er nog niet was

merkte ik dat er zoveel energie loskomt

bescheidenheid. Ik zeg daarom vaak: wat

en ging daarvoor. Daar ben ik

in een omgeving met jonge, ambitieuze

als je nou nóg groter zou denken?”

dankbaar voor.”

mensen. Maar je kunt met elkaar de gaafste
ideeën bedenken, zonder netwerk en

Droom

investeerders kom je meestal niet verder

Dat doet Van Zuijlen zelf ook. Haar droom?

dan de achterkant van een bierviltje.

Vijf vestigingen van Labnest verspreid

Daarom heb ik Labnest opgezet.” Van

door heel Nederland. Ecosystemen

ook onderwijs, overheid en bedrijfsleven

films en kunst naar business? Volgens Van

waar niet alleen jonge ondernemers en

samenkomen en waar regelmatig evene-

Zuijlen is het een kleine stap, waarbij haar

start-ups werken aan hun dromen, maar

menten gehouden worden. De Edese
Ondernemers Challenge die november

‘Tegelijkertijd proef je vaak
ook nog bescheidenheid.
Ik zeg vaak: wat als je nou
nóg groter zou denken?'

vorig jaar plaatsvond bij Labnest, was daar
een mooi voorbeeld van. Met die challenge
stimuleert de gemeente Ede ondernemers
om de sociale en lokale impact van hun
bedrijf te vergroten. Een missie die ook Van
Zuijlen aanspreekt. “Ik zoek naar start-ups
die impact willen maken. Die omdenken,
dingen op een andere manier doen. Je hoeft
niet altijd te mikken op de maan, maar
het is wel gaaf als je de wereld een beetje
mooier maakt.”
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‘Veel mensen willen niet
telkens aan hun kinderen
vragen om hen te helpen’
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek

omgezien wordt. We geloven dat ieder

kijken Brouwer of een van zijn collega’s of

mens meetelt en mee kan doen. Deze visie

mevrouw Jansen inderdaad tot de

leeft ook bij de organisaties met wie we

minima-doelgroep behoort. Ook bespreken

samenwerken. De onderlinge concur-

ze verwachtingen met klanten. Een beetje

rentie- en prestigedrang is laag. We hebben

flexibiliteit is bijvoorbeeld wel nodig. “Het

een gedeeld doel: onze medemens die het

kan nou eenmaal gebeuren dat een

zo hard nodig heeft tot een hand en een

re-integrant dinsdagochtend zou langs-

voet zijn. We schakelen bijvoorbeeld

komen, maar maandagavond gebeld wordt

Stichting Present in voor projecten die

dat hij of zij een baan heeft. Of dat er een

voor ons te groot zijn.”

noodklus tussendoor komt die voorrang
heeft.”

Tussen beleid en praktijk
Met zijn achtergrond in de sociale zorg (hij

JAAP BROUWER

Praktische ondersteuning aan minima

volgde een studie Social Work op de CHE,

van TUD gaat over werkzaamheden in de

deed aansluitend een master Innovatie in

tuin. “Een slecht onderhouden tuin is nou

Zorg & Welzijn in Utrecht en werkte als

eenmaal snel zichtbaar voor de buiten-

jobcoach bij het Leger des Heils) wil

wacht”, verklaart Brouwer. “Mensen

Brouwer zich als projectleider niet

schamen zich ervoor. En de drempel om

uitsluitend bezighouden met beleidszaken.

iemand in je tuin te laten, ligt lager dan

Dat heeft soms bijzondere ontmoetingen

iemand je huis te laten stofzuigen. Veel

tot gevolg. Zoals met een oudere dame die

mensen willen ook niet telkens aan hun

vanwege een botbreuk iemand zocht die

kinderen vragen om hen te helpen. Dan

haar hond wilde uitlaten. “Voor de

lijke leerdoelen. Veertig procent vindt

betalen ze liever een klein bedrag en laten

donderdagochtend kreeg ik dat niet rond.

dankzij TUD een nieuwe, betaalde baan.

ze het aan ons over.”

Daarom besloot ik het zelf te doen. Na elke
uitlaatbeurt bleef ik een uurtje bij haar

En de ondersteuning en diensten die TUD
aan minima aanbiedt, dragen bij aan hun

Niet concurreren met mkb

kletsen. Na een half jaar vroeg ze me haar

zelfredzaamheid en het gevoel van regie

Niet alle aanvragen die bij TUD binnen-

testament-executeur te worden. Heel

over eigen leven.

komen worden gehonoreerd. “We willen

bijzonder natuurlijk, maar ook veelzeg-

niet concurreren met het mkb. Als iemand

gend; zo klein was haar netwerk dus.”

Langer thuis wonen

een straat aangelegd wil hebben, dan

Neem mevrouw Jansen uit Ede. Ze is 84

verwijzen we door naar een stratenmaker.

Brouwer sluit niet uit dat het initiatief

een schilderij dat opgehangen moet worden. Als je het zelf niet (meer) kunt, maar nauwelijks

jaar en woont zelfstandig. Ze heeft

En wil iemand een vijver in zijn tuin, dan

navolging krijgt in andere gemeenten. “Het

rondkomt, zijn het klussen die al snel blijven liggen. Voormalig CHE-student Jaap Brouwer

kinderen en kleinkinderen, die allemaal in

is dat geen optie. Maar we willen een

succes heeft zich na vijf jaar bewezen en er

een andere gemeente wonen. Ze krijgt

straat wél schoonvegen, en een vijver

is belangstelling voor hoe we het in Ede

twee uur per week hulp van de thuiszorg.

gooien we met liefde dicht als dat nodig is.

aanpakken. Overal in Nederland zijn er

“Haar inkomen schommelt rond het

We maken dus een duidelijk onderscheid

ouderen met beperkte financiële middelen

bijstandsniveau. Veel werkzaamheden die

tussen klussen en specialistisch werk.”

en een klein netwerk én mensen met een

Een muur die een lik verf nodig heeft. De tuin die schreeuwt om een onderhoudsbeurt. Of

heeft daar een oplossing voor…
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Bijna tachtig procent van de aanvragen

afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwil-

Onder de naam Tot Uw Dienst! (TUD)

structurele klussen uit bij zo’n 500

besteden. Dat was wat Brouwer vijf jaar

gedaan moeten worden, zoals tuinonder-

biedt hij praktische ondersteuning aan

Edenaren die elke maand de eindjes aan

geleden dreef om TUD op te zetten. Een

houd, kan ze fysiek zelf niet meer doen.

Buurtzorgmedewerkers, gebiedsmanagers

ligers die hun tijd en energie ter beschik-

minima in de gemeente Ede. Het bijzon-

elkaar moeten knopen. Dat gebeurt tegen

maatschappelijk project dat in de praktijk

Een hovenier kan ze niet betalen. Als ze

en andere sociale partners binnen de

king willen stellen om hen te helpen.

dere? Dat gebeurt door mensen met een

een gereduceerd tarief van 7,50 euro per

eigenlijk alleen maar winnaars kent. Want

geen hulp krijgt moet ze misschien wel

gemeente Ede verwijzen steeds vaker

Genoeg potentie om ook in andere

afstand tot de arbeidsmarkt en een club

uur. Dienstbaar zijn voor hen die het

re-integranten doen vaardigheden, ritme

verhuizen”, vertelt Brouwer.

richting TUD. “We zetten ons in voor een

gemeenten een win-winsituatie te creëren

vrijwilligers. Zij voeren eenmalige of

hardst hulp nodig hebben en het minst te

en structuur op en werken aan persoon-

Edese samenleving waarin naar elkaar

en onze samenleving mooier te maken.”
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NIEUWS

MEDIA

CHE-lector Henk Kievit
hoogleraar Nyenrode
Business Universiteit
Henk Kievit, lector van ons lectoraat Dienstbaar organiseren, is

Inspiratie

(voor tijdens je ommetje)
Op zoek naar inspiratie? Scherp selecteerde

sinds 1 maart ook hoogleraar Entrepreneurship en Ecosystems aan

deze media voor je. Met prikkelende

de Nyenrode Business Universiteit. Henk Kievit richt zich met zijn

podcasts voor tijdens je ommetje! Ook een

onderzoeksprojecten op het verder verbinden van wetenschap,
onderwijs en praktijk. Zijn leerstoel zal nauw samenwerken met de

tip doorgeven? Dat kan via scherp@che.nl.

kennisagenda van het CHE-lectoraat Dienstbaar organiseren.

Twee nieuwe
CHE-lectoren

Volop werkgelegenheid
voor CHE-alumni

De stille school

Esther van Lunteren

Thomas Hontelez

Deze maand verscheen de debuut-

Robert van Putten, lector Bezieling en
Professionaliteit (eerste foto) en Erik-Jan
Smits, lector van het nieuwe lectoraat Zin
in ICT (onderste foto), zijn deze maand
gestart op de CHE. Het lectoraat waar
Smits leiding aan zal geven, is nieuw en
verbonden aan de opleiding HBO-ICT.
In deze rol doet hij onderzoek binnen
het thema mensgerichte ICT. De officiële

roman van CHE-docent Esther van

Vanaf het moment waarop de scholen in

Lunteren. In twee verschillende

maart 2020 dicht gingen, werden leerlingen

eeuwen ontdekken twee vrouwen in

gedwongen lessen online te volgen. Docenten

hetzelfde wevershuis in Leiden de

Levensbeschouwing van het Thomas a Kempis

grenzen van het leven. Het verhaal

College Arnhem schreven hun leerlingen een

van Door de wol geverfd speelt zich

brief. De stille school is een bundeling van

af tegen het decor van de Leidse

reacties op deze brief. Naast een ongefilterde

lakenindustrie en kent actuele thema’s,

kijk in het leven van een jongere tijdens de

als grensoverschrijdend gedrag,

coronacrisis krijgen in deze brieven grote

machtsmisbruik en het zoeken naar

maatschappelijke thema’s een gezicht.

verbinding.

installatie voor beide lectoren volgt later

Kokboekencentrum.nl

dit jaar.

Zoals
verwacht
loopt alles
anders

Podcast

Kerk en ik
In de EO-podcast ‘Kerk en ik’ gaat
presentator Elbert Smelt op zoek naar
de essentie en de toekomst van de

HBO-Monitor van het ROA (Maastricht University). De

Problemen lijken vervelende dingen. Daar wil je van af. Je wilt ze

toekomst? Wat is de essentie van kerk

werkloosheid ligt voor deze groep van onze oud-studenten

oplossen. Werkt dat? Soms wel. Maar vaak ook niet. Voor je het weet

zijn? Hoe ziet de kerk van de toekomst

met 1,3% duidelijk lager dan vorig jaar én lager dan vrijwel

maak je als overwerkte baas, goedbedoelende moeder of gestreste kip-

eruit? En welke positieve ontwik-

alle andere hogescholen. De CHE leidt ondermeer op voor

zonder-kop het probleem alleen maar groter. Da’s niet alleen frustrerend,

kelingen zijn er te zien? Daarvoor gaat

het basisonderwijs, verpleegkunde en social work. In deze

het is zelfs een gemiste kans: elk probleem is een verborgen krachtbron.

Elbert in gesprek met verschillende

sectoren is grote behoefte aan personeel, en onze oud-

Een bron van informatie.

gasten; van zijn eigen familie tot

op dit moment een baan. Dat blijkt uit de jaarlijkse

te vinden.

kerk. Heeft het concept kerk nog een

zijn dominee en van theologen tot

studenten weten hun weg naar nieuwe werkgevers dus goed

Scherp

royaljongbloed.com

Berthold Gunster

Bijna alle CHE-studenten die in 2020 afstudeerden, hebben
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Door de
wol geverfd

Omdenken.nl

christelijke artiesten.
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SAMEN LOKAAL IMPACT MAKEN

‘Bezoekjes uit

medelijden zijn
niet de bedoeling.
We willen contact
op basis van
gelijkwaardigheid’
andere kijk op eenzaamheid. “Dat wordt
vaak gezien als een individueel probleem
dat je zelf moet oplossen, eventueel met
hulp van professionals. Maar hebben

Johanna en Ilse Marije
doorbreken de
generatiebubbels
Jongeren en ouderen komen elkaar tegenwoordig nauwelijks meer tegen. En dat is jammer,

we niet eigenlijk een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat
iedereen gezien wordt en van betekenis
kan blijven in onze samenleving? Voor mij
is het christelijk geloof daarbij de basis.
Jezus bracht mensen uit alle groepen van
de samenleving samen. Jong en oud, arm
en rijk, ziek en gezond. Ik zou het mooi
vinden als we weer verder gaan kijken dan
de hokjes, de ander in de eerste plaats zien
als medemens.”

ILSE MARIJE SIKKEMA (L) EN JOHANNA HOVING

vrijwilligersorganisaties om generaties weer in contact met elkaar te brengen.
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Expertisegroep Jong Oud? Kijk op www.
tijdvooractie.nl/expertisegroep. Hier vind

want intergenerationeel contact verrijkt juist ons leven volgens voormalig CHE-studenten
Ilse Marije Sikkema en Johanna Hoving. Met de Expertisegroep Jong Oud helpen ze

Meer weten over de ondersteuning van de

je ook de toolkits en kan je SamenSpel (nu
nog) gratis bestellen.
met elkaar in gesprek te gaan. Want waar

wat beweegt ze, wat vinden ze leuk om te

ga je het met elkaar over hebben? Daarom

doen? Zoek van daaruit naar activiteiten

hebben we samen met jongeren en ouderen

die bij hen passen. De een zal bijvoorbeeld

een set met gespreksvragen ontwikkeld:

enthousiast worden van een spelletjes-

SamenSpel. Er zijn zoveel thema’s waarin

middag, de ander vindt het leuk om te gaan

DIY:
Oefentips!

je bij elkaar kunt komen. Jongeren van nu

wandelen met een oudere of te helpen met

Kijk eens om je heen met wie je veel

willen in het leven. En door het contact

Toolkit & workshops

gaan bijvoorbeeld de barricades op voor

computerproblemen.”

contact hebt. Grote kans dat het veel

met jongeren blijven ouderen betrokken

Dat gebeurt op drie manieren. Via work-

het klimaat, hebben een sterke visie op

mensen zijn die op je lijken. Mensen met

bij de samenleving en op de hoogte van

shops ontdekken medewerkers van deze

de maatschappij. Daar kun je met elkaar

De inzet en ondersteuning van de

tussen generaties begint bij

hetzelfde opleidingsniveau en dezelfde

nieuwe ontwikkelingen”, vertelt Ilse Marije

organisaties hoe ze jongeren enthousiast

over praten. En ook ouderen hebben vaak

Expertisegroep Jong Oud komt op het

jezelf. Als jij makkelijk een

afkomst. In onze geïndividualiseerde

Sikkema, oud-student MWD aan de CHE en

kunnen maken voor contact met ouderen.

nog dromen. Er is vaak veel meer overlap

juiste moment. Door de coronapandemie is

praatje maakt met jongeren of

en gedigitaliseerde samenleving leven

tegenwoordig programmamedewerker bij

Met implementatietrajecten helpt de

dan jong én oud denken”, vertelt collega

de eenzaamheid onder zowel jongeren als

ouderen, kun je anderen beter

steeds meer Nederlanders in bubbels met

stichting TijdVoorActie.

expertisegroep organisaties om een

Johanna Hoving.

ouderen de afgelopen twee jaar toege-

enthousiasmeren of helpen in

gelijkgestemden.

Vanuit haar werk is ze betrokken bij

duurzame structuur en cultuur te creëren

nomen. Tegelijkertijd schuilt daar ook een

het contact. Oefenkansen genoeg.

de Expertisegroep Jong Oud. In deze

waarin de ontmoeting tussen jong en oud

Vacaturedenken

gevaar in. Want bezoekjes uit medelijden?

Houd je telefoon bijvoorbeeld in

Ook tussen generaties is er steeds minder

expertisegroep bundelen NPV – Zorg voor

gewaarborgd is. En tot slot zijn er gratis,

Zijn jongeren wel te porren voor contact

Dat is nou net niet de bedoeling. “We willen

je broekzak als je in de trein zit en

contact. “Terwijl dat juist ontzettend

het leven, NOV (Vereniging Nederlandse

online toolkits. Daarin vind je verschillende

met ouderen? “Absoluut”, zegt Sikkema. “De

contact op basis van gelijkwaardigheid

kijk om je heen en groet mensen

waardevol en verrijkend kan zijn. Jongeren

Organisaties Vrijwilligerswerk) en

activiteiten en materialen om jong en oud

meeste jongeren willen graag van betekenis

stimuleren. Jong en oud hebben allebei iets

als je over straat loopt. Je zult

kunnen bijvoorbeeld veel leren van de

TijdVoorActie de krachten. Samen helpen

met elkaar in contact brengen.

zijn voor anderen. Het is wel belangrijk

te halen én te brengen”, zegt Hoving.

merken dat er volop kansen zijn

levenservaring van ouderen. Die hebben

ze vrijwilligersorganisaties, zorginstellingen,

ook ooit gekampt met onzekerheid,

kerken en scholen om jong en oud weer

“Zowel ouderen als jongeren hebben

loslaat en jongeren echt centraal zet in je

Collectieve verantwoordelijkheid

nagedacht over wie ze zijn en wat ze

met elkaar in contact te brengen.

bijvoorbeeld vaak een beetje hulp nodig om

aanpak. Ga met ze in gesprek: wie zijn ze,

In het verlengde daarvan pleit ze voor een

Scherp

Het stimuleren van contact

dat je als organisatie het ‘vacaturedenken’

om een gesprekje aan te knopen!
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UITGELICHT

Stel je voor

Voormalig CHE-student Hagar Prins is frontvrouw van
Lume, een beweging die vrouwen inspireert, bemoedigt en
helpt om hun geloof te delen.

Een
onvergetelijke
vakantie?

5 vragen aan
Hagar Prins, hoofd communicatie
en fondsenwerving Verre Naasten

Je hebt van je geloof je werk gemaakt. Bewuste keuze?
Als Communicatiestudent wilde ik eigenlijk de snelle reclamewereld in. Ik kon
alleen geen afstudeerstage in die richting vinden en kwam bij vluchtelingenorganisatie ZOA terecht. Daar ontdekte ik dat ik mijn talent liever inzet voor
dingen die ertoe doen. In 2011 belandde ik zo bij Verre Naasten, waar ik me altijd
bezighield met marketing en fondsenwerving.

In 2019 zette je binnen Verre Naasten het vrouwennetwerk Lume op.
Waarom?
Het bleek lastig om mensen tussen de pakweg 20 en 40 jaar te bereiken met de
missie van Verre Naasten: geloof delen, ver weg en dichtbij. Vrouwen in deze
leeftijd vinden het vaak moeilijk om hun geloof te delen. We zijn daarom het
platform www.wijzijnlume.nl gestart, om elkaar te inspireren en eerlijk hierover
met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we online en offline tijdens vrouwendagen, workshops, inspiratieweekenden en andere activiteiten.

Nog geen vakantieplannen voor deze zomer? Geen stress!
Als vakantiekracht bij Lelie zorggroep, Agathos of Curadomi teken je voor
een goed salaris, flexibele uren en bijzondere ontmoetingen. Zo bezorg je
niet alleen jezelf, maar ook onze cliënten een onvergetelijke zomer!

Wij zoeken enthousiaste
vakantiemedewerkers voor:
Hulp bij het huishouden
Thuiszorg
Ondersteunende en facilitaire diensten

zorg Geen
erva
Gee ring?
prob n
leem
!

Het platform richt zich op christelijke vrouwen. Waarom die specifieke doelgroep?

Hagar helpt
vrouwen om
hun geloof
te delen

We zien dat vrouwen een belangrijke schakel vormen in de samenleving en in
de kerken. Ze zijn over het algemeen actiever met hun geloof bezig dan mannen.
Tijdens de lancering kregen we honderden vrouwen in onze stand, die in gesprek
met ons aangaven dat ze het vaak moeilijk vinden hun geloof te delen. Ze vinden
binnen Lume onderlinge herkenning en zijn blij met de dingen die we aanreiken.

Waarom is het delen van geloof voor veel mensen zo moeilijk?
Als ik naar mezelf kijk, heeft dat deels te maken met het christelijke dorp en de
bubbel waarin ik opgroeide. De noodzaak ontbrak om over mijn geloof te praten:
iedereen geloofde en dacht er hetzelfde over. Toen ik op de CHE kwam was dat
een behoorlijke cultuurshock: zoveel mensen die hun geloof op zoveel verschillende manieren beleefden. Deels is het ook angst en verlegenheid. Als blijkt dat
je daarin niet de enige bent, is er ruimte voor herkenning, ontspanning en de
mogelijkheid om met elkaar te groeien en op weg te gaan.

Wat drijft jou in dit werk?
Mijn geloof is in de afgelopen jaren een houvast in mijn leven geweest. Ik ontdek

Kijk voor een vacature bij jou in de
buurt op vakantiewerkmetwaardering.nl
of bel/app ons op 06 83 91 17 32.

steeds meer wat Gods genade voor mij betekent. Dat brengt rust, vrede en liefde
en dat wil ik graag doorgeven aan anderen.
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LERAAR BASISONDERWIJS

Hans van de Put
Decaan, Johannes Fontanus College in Barneveld

Proeven

“We hebben in Nederland de
komende jaren veel nieuwe
leerkrachten nodig. Ik hoefde
dus niet lang na te denken
toen de CHE ons vroeg of we
leerlingen wilden vertellen
over het TEACH|nasium. Het

aan het
onderwijs

is wat mij betreft een mooie
kans om ze kennis te laten
maken met het onderwijs en
ze enthousiast te maken voor
ons vak. Bovendien kost het traject mij als decaan maar beperkt tijd. De leerlingen
die mee hebben gedaan, zijn eigenlijk allemaal enthousiast. Je ziet tijdens dat traject
een paradigmashift. Waar ze eerst als leerling naar het onderwijs kijken, merk je dat
ze aan het eind door de bril van de docent kijken. Hoe ga je om met leerlingen, hoe
bouw je een les op? Dat nemen ze natuurlijk ook weer mee naar hun eigen klas. De
meeste leerlingen die meedoen aan het TEACH|nasium zijn al geïnteresseerd in het
onderwijs. Zij zoeken vooral bevestiging. Maar er zitten soms ook leerlingen tussen
die nog helemaal niet weten wat ze willen of twijfelen tussen bijvoorbeeld het
primair en voortgezet onderwijs. Dan zijn de stages behulpzaam. Je krijgt toch een
BRAM KASSE

De CHE is gevraagd om mee te denken
over de ontwikkeling van een nieuw, landelijk examenprogramma voor leerlingen
uit havo-5. Dat gaat havo-E (van Educatie)

Rebecca Overeem
Leerling havo-5, Johannes Fontanus College in Barneveld

heten. En dus kan het zomaar zijn dat het

“Ik zeg al van jongs af aan

TEACH|nasium straks landelijk uitgerold

dat ik pabo wil gaan doen,

wordt. Kasse ziet dat het traject ook impact

omdat het me heel leuk lijkt

heeft op scholen die stageplekken beschik-

om met kinderen te werken.

Hoe is het om voor de klas te staan? En zit er een leraar in mij?

Kasse, docent pedagogiek en onderwijs-

baar stellen. “Leerkrachten raken nog meer

Nu ik een definitieve keuze

Dat ontdekken middelbare scholieren tijdens het TEACH|nasium

kunde aan de CHE en coördinator van het

bewust van het feit dat ze ambassadeur

moet maken voor mijn

TEACH|nasium.

voor het vak zijn. Een rolmodel voor

vervolgopleiding, twijfelde

iedereen die in de school komt, of het nu

ik toch een beetje. Heb ik

van de CHE.
Lerarentekort

deze leerlingen zijn of ouders van kinderen

Het TEACH|nasium is een traject van

colleges over bijvoorbeeld pedagogiek,

Aanleiding voor het TEACH|nasium? Dat is

in hun klas.”

zo’n drie maanden waarin leerlingen uit

onderwijskunde en didactiek. Tijdens deze

het lerarentekort in Nederland. Het minis-

stages mag je zelf aan de slag in de klas. Ik heb bijvoorbeeld leerlingen geholpen

havo-4 en vwo-5 kennis maken met het

colleges krijgen ze ook kleine opdrachten

terie van OCW schat in dat alleen al in

met reken- en spellingopdrachten. Die individuele begeleidingsmomenten en de

onderwijs. Dat doen ze door stage te lopen

mee voor tijdens hun stage. Dit schooljaar

het basisonderwijs dit jaar meer dan 4.000

gesprekjes met de leerlingen vond ik het leukst. Je leert ze daardoor kennen en

op een school in hun woonplaats. Eerst

deden er zo’n 75 leerlingen van scholen uit

vacatures niet ingevuld kunnen worden.

twee dagdelen op een basisschool, dan

onder meer Barneveld, Ede, Veenendaal,

Door jongeren op de middelbare school te

twee dagdelen op een middelbare school

Zoetermeer, Delft, Alphen aan de Rijn,

laten proeven aan het onderwijs, hoopt de

Wil jouw middelbare school het

de hele klas kan beïnvloeden. Door het TEACH|nasium heb ik een beter beeld

en uiteindelijk nog vier dagdelen waarbij

Gouda en Rotterdam mee. “Wat je merkt

CHE de instroom op de lerarenopleidingen

TEACH|nasium ook aanbieden

gekregen van het onderwijs. Ik wilde vooraf bijvoorbeeld het liefst met jonge

ze zelf mogen kiezen tussen het primair en

is dat leerlingen geraakt worden door het

voor het primair en voortgezet onderwijs

aan haar leerlingen? Neem dan

kinderen werken, maar tijdens mijn stage in groep 3 merkte ik dat je daar best veel

voortgezet onderwijs.

individueel contact dat ze met kinderen

te vergroten.

contact op met Jaap Vlasblom

geduld voor moet hebben. Groep 6 lijkt me nu dus toch leuker! Ik weet nu bijna

(jwvlasblom@che.nl), relatie-

zeker dat ik na mijn eindexamen naar de pabo wil en ik zou andere leerlingen

beheerder van het TEACH|nasium.

zeker aanraden om mee te doen!”

in de klas hebben. Ze ervaren dat wat zij
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wat concreter beeld van het werk dan tijdens bijvoorbeeld een open dag.”

Colleges

doen en inbrengen, invloed heeft op de

De eerste ervaringen trokken ook de

De leerlingen krijgen verder op de CHE

ontwikkeling van de ander”, vertelt Bram

aandacht van het ministerie van onderwijs.

Scherp

Ook meedoen?

me niet blindgestaard op
het onderwijs? Daarom zag ik het TEACH|nasium als een mooie kans. Tijdens de

hoort wat er in hun hoofd omgaat. Tijdens je stages zie je ook de minder leuke
kanten van het onderwijs. Ik heb bijvoorbeeld gemerkt hoe een lastige leerling
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DE WERKWEEK VAN

NAAM ROBERT PAUL FENNEMA
LEEFTIJD 54 JAAR
WOONPLAATS EDE
STUDEERDE HBO THEOLOGIE BINNEN

Zo ziet
mijn week eruit

LEGER
DES HEILS EN
ORGANISATIEWETENSCHAPPEN
IN UTRECHT
WERKT ALS REGIOMANAGER ZORG,
SINDS MAART 2022 TIJDELIJK WERKZAAM
ALS PROJECTMANAGER IN ARNHEM
BIJ LEGER DES HEILS

DIT IS
MIJN WEEK

ROBERT PAUL
FENNEMA
Van zorgmanager naar crisismanager

delen in Ede soep uit aan thuis- en

In mijn functie als zorgmanager heb

daklozen en hangjongeren. Het gaat

ik veel contact met mijn teamlei-

niet zozeer om de soep, maar om de

ders en trek ik intensief op met

contactmomenten met deze mensen.

gemeenten en regionale inkoopor-

Of ze nou stomdronken zijn, stijf

ganisaties. Mijn werkweek bestond

staan van de GHB of afwijzend

daarom tot voor kort uit tientallen

zijn in hun reactie: daar staat een

overlegmomenten, vergaderingen,

schepsel van God. Onze naaste.

telefoontjes en afspraken. Nu ik op

Het bepaalt me elke keer weer bij

Een groot project lijkt me?

de cruiseschepen werk is de aard

mijn roeping: het in de ogen kijken

Zeker, het is vooral heel veel organiseren.

van mijn werk eigenlijk niet veel

en helpen van de meest kwetsbare

Tussen zeven uur ‘s ochtends en elf uur ‘s

anders, alleen de context verschilt.

mensen. Er is overigens een aantal

avonds wordt er in ploegendienst heel hard

Voor de operationele aansturing

CHE-studenten als vrijwilliger bij dit

gewerkt om alles zo soepel mogelijk te laten

van de opvang van de ruim 300

project betrokken.

verlopen. Denk aan beveiliging, catering en

Oekraïense vluchtelingen werk ik

onderwijs. Maar er is ook zorg en aandacht

nauw samen met 20 locatiemana-

Donderdag

nodig: de mensen die hier wonen hebben tijd

gers en de gemeente Arnhem.

Als Leger des Heils geloven we

nodig om alles een plekje te geven. Ze hebben
veel meegemaakt en hun toekomst is ongewis.

Dinsdag

in herstel van het gewone leven.
Daarom organiseren we wekelijks

Ook vandaag ben ik het grootste

een informatieavond voor de

Een andere doelgroep dan waar je
normaal gesproken mee te maken hebt?

deel van mijn tijd op de schepen.

bewoners aan boord. Het thema

Ik krijg updates over verschillende

vanavond is werk en taal. Oekraïners

We zijn er voor mensen zonder helper. Dat zijn

activiteiten en die informatie koppel

zijn ongelooflijk eager om hun

in mijn werk als zorgmanager mensen die niet

ik weer terug aan mijn contactper-

plaats in de samenleving in te

vanzelfsprekend de weg naar hulpinstanties

soon bij de gemeente. Het is mooi

nemen. Of dat nu tijdelijk zal zijn of

vinden of van wie de hulpvraag dermate

om te zien dat er zoveel organisaties

niet. Met een aantal partijen is een

complex is, dat er geen passend aanbod

en vrijwilligers samenwerken om

taalprogramma gestart en kunnen

elders beschikbaar is. Het raakt me ook in

deze mensen een tijdelijk nieuw

ze Nederlands en Engels leren. Er

mijn huidige functie elke dag weer dat we

thuis te geven. Zo is er onderwijs

komen vanavond meerdere mensen

er voor mensen kunnen zijn in nood. In dit

voor de kinderen, worden er sport-

aan het woord en ik neem ook een

geval mensen die hun thuisland moesten

en spelactiviteiten georganiseerd en

deel van de informatievoorziening

ontvluchten.

voeden we elke dag 310 monden.

voor mijn rekening.

Woensdag

Vrijdag

Normaal gesproken startte ik de

Als zorgmanager is de vrijdag mijn

Van regiomanager naar
crisismanager dus. Hoe bevalt dat?

Hoe ben je bij het Leger des Heils terecht
gekomen?

Het is een prachtige uitdaging! Tot

Ik zat in het bedrijfsleven, maar ervoer een

woensdag meestal met een uurtje

‘communicatiedag’, omdat ik een

de aansturing van zorgteams van het Leger des Heils in onder

september ben ik vrijgesteld van een

roeping om me in te zetten voor mensen in

administratie en wat telefoon-

deel van mijn tijd ook woordvoerder

meer de regio Ede. Maar sinds een paar weken is hij vooral te

groot deel van mijn werk als regioma-

nood. Ik ben toen theologie gaan studeren en

tjes. Daarna stonden er vooral

ben voor het Leger des Heils. Deze

nager en ben ik vanuit het Leger des

binnen het Leger des Heils gestart als korpsof-

teamoverleggen en besprekingen

dag heb ik altijd overleg met mijn

Heils verantwoordelijk voor de operatio-

ficier (kerkelijk voorganger). Inmiddels ben ik

met collega’s, ketenpartners of

collega’s van de communicatieafde-

nele aansturing op de schepen. Er wonen

majoor, wat betekent dat ik meer dan vijftien

gemeentes op de agenda. Kortom:

ling op onze locatie in Almere en

aan de Arnhemse Rijnkade, voor de opvang van Oekraïense

hier 310 mensen, binnen twee weken tijd

jaar binnen het Leger des Heils werkzaam

veel bestuur- en beleidsgerelateerde

neem ik met hen door wat er zoal

vluchtelingen.

zaten we vol en aan ons de taak om hen

ben. Door de jaren heen heb ik de meest

afspraken, maar ik ben ook af en

speelt en wat er van mij verwacht

te helpen waar we kunnen.

uiteenlopende management en directie-

toe op straat te vinden. Zo ga ik

wordt.

functies vervuld.

vanavond mee met de soepfiets. We

Als Regiomanager Zorg binnen het Leger des Heils is
Robert Fennema normaal gesproken verantwoordelijk voor

vinden aan boord van de twee cruiseschepen die aan wal liggen
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AGENDA

COLOFON

Leren doe je
een leven lang!
De CHE heeft een breed aanbod van opleidingen voor professionals op het gebied
van Zorg en Welzijn, Theologie, Educatie, ICT, Media en Organisatie. Onderstaande
opleidingen starten binnenkort. Ga naar che.nl/professionals voor ons hele aanbod.

Deze opleidingen starten nog voor de zomer:
/ Post-hbo Bedrijfsmaatschappelijk Werk
/ Post-hbo Veranderingsprocessen in de kerk
/ Masterclass De waarde van Zingeving in de GGZ

Deze opleidingen starten in september 2022
/ Ad ICT Service Management
/ Ad Ondernemen
/ Ad Pastoraal Werk
/ Ad Pedagogisch Educatief Professional (PEP)
/ Ad Sociaal Werk in de Zorg (In Ede én Dordrecht!)

Deeltijd Bachelors

8 juni Open avond Deeltijd
Wil je meer weten over onze deeltijd opleidingen? Kom dan
naar de open avond op 8 juni 2022 van 18.30 – 21.00 uur!
Schrijf je hiervoor in via onze website of scan de QR-code.

/ Bedrijfskunde
/ Communicatie
/ Human Resource Management (HRM)
/ Leraar Basisonderwijs
/ Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing
/ Social Work

Deeltijd Masters

Training Persoonlijk time- & stressmanagement
Je hebt een volle agenda en een grote verantwoordelijkheid in je rol als leidinggevende. Van alle
kanten komt er werk op je af. Daarbij wil je er zijn voor je team en voor je collega’s. Als er zoveel
op je afkomt in jouw rol, hoe houd je je dan staande? Hoe bewaak je je grenzen?
En hoe oefen je invloed uit op je omgeving? Leer jezelf nog beter kennen en zie
hoe je je verhoudt tot anderen met de training Persoonlijk time- & stressmanagement. Scan de QR code voor meer informatie. Startdatum mei 2022

Uitgelicht:

De waarde van Zingeving in de GGZ
In onze postmoderne samenleving zijn er steeds meer mensen die zichzelf afvragen:
‘Wat is de zin van mijn leven en wat maakt mij waardevol?’. Ook professionals in de GGZ
komen deze vragen tegen in hun eigen beroepspraktijk, waar ze geconfronteerd worden met
de weerbarstigheid van het bestaan. Zingevingsthema’s zijn vaak verpakt in vragen over de
eigen identiteit, lijden, hoop, rouw, verlies, levensbeschouwing en het vinden van
een doel en perspectief in het leven. In deze 2-daagse masterclass wordt stilgestaan bij de waarde en het belang van zingeving in de GGZ. Scan de QR code
voor meer informatie.
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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.
ISSN: 1876 9535.
Redactieadres
Postadres: Postbus 80, 6710 BB Ede
Bezoekadres
Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede
Telefoon: 0318 696300
E mail: scherp@che.nl
Hoofdredactie
Annelisa van Beek (CHE)

/ Theologie
/ Verpleegkunde

Schrijf je nog snel in!

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.

/ Contextuele Benadering in de Hulpverlening
/ Contextuele Benadering in het Onderwijs
/ Contextuele Benadering in Mediation
/ Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing
/ Leren en Innoveren
/ Speltherapie

Post-hbo’s
/ Beroepsregistratie Jeugd- en Gezinsprofessional
/ Casemanagement Dementie
/ Contextueel werken in het onderwijs
/ Contextuele hulpverlening (basis en specialisatie)
/ Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
/ International Public Health
/ Kwaliteitsverpleegkunde (Nieuw!)
/ Management
/ Mediation
/ Palliatieve Zorg
/ Pleegzorg
/ Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk
/ Registeropleiding Taalcoördinator
/ Verpleegkundig leiderschap

Nieuw!

Cursussen en masterclasses

Post-hbo Kwaliteitsverpleegkundige

/ Cursus ICO

Een betere kwaliteit van zorg voor ouderen. Dat willen we natuurlijk

/ Cursus Oplossingsgericht Coachen

allemaal. Maar hoe pak je dat aan? Wat is kwaliteit eigenlijk? En hoe neem

/ Cursus Perspectief van het Kind

je collega’s mee in zo’n traject? Dat is wat je leert in de nieuwe post-hbo

/ Masterclass Bezield Leiderschap

Kwaliteitsverpleegkundige aan de CHE. Scan de QR code voor meer informatie.

/ Masterclass Eenzaamheid

Redactie
Suzanne van Lokhorst (CHE)
Hermen Ridderikhof (CHE)
Hiemstra Media en Muntz, Amersfoort
Met medewerking van
Rick Borkent
Ontwerp en vormgeving
Muntz, Amersfoort
Fotografie
Leo de Jong (Muntz), Niek Stam en
eigen archiefmateriaal geïnterviewden
Uitgever
Afdeling Marketing & Communicatie, CHE
Druk
Torendruk, Nijkerk
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 najaar van 2022
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‘Een sprong
in het diepe‘
Naam
Rick Doest

Functie
Junior Logistics
Consultant

without a doubt

Rick Doest maakte na zijn studie Logistics
Management een sprong in het diepe. Hij
startte begin 2021 als Junior Logistics
Consultant bij Boltrics, in Ede. Na 6 maanden
was Rick al een geheel nieuw klantportaal
aan het inrichten. En momenteel draait hij
samen met een ervaren buddy zijn eerste WMS
project, waarbij hij Boltrics’ ERP-software
implementeert!
‘Als ik terugkijk was het afgelopen jaar een heel
leuk, hectisch en leerzaam avontuur! Ik ben
echt in een sneltrein gestapt, waarbij geen dag
hetzelfde is. Ik kom bij veel logistieke toppers
over de vloer, maar er is ook genoeg tijd over
om een potje te darten of te tafeltennissen met
collega’s. Hoe langer ik bij Boltrics werk, hoe
meer ik te weten kom over het inrichten van
onze ERP-oplossing en het bedrijf. Zo kan ik elke
dag stap voor stap meer klanten helpen met hun
logistieke processen. Die toegevoegde waarde
leveren, dat is heel gaaf!’
‘Wat mij aanspreekt in de logistiek? Nederland
leeft van de logistiek! Er zijn weinig bedrijven
die geen logistieke processen hebben. Alles wat
van A naar B moet is tenslotte logistiek. Deze
wereld in combinatie met het vak als consultant
zorgt ervoor dat ik elke dag met plezier naar
het kantoor toe ga. En dat ik nog lang niet uit de
Boltrics sneltrein stap.’
Wil je op de hoogte blijven van de logistiek, IT en
de Boltrics sneltrein? Scan dan de QR-code.

Werkzaam bij Boltrics sinds
15 Februari 2021

