
WEEK VAN ZORG EN WELZIJN
11 - 16 MAART 2019

“GEEN MOMENT SPIJT VAN STUDIE”
De Week van Zorg en Welzijn richt zich in 2019 speci�ek op zij-instromers en 

herintreders. Marcella van Wolferen en Wilma Compagne zijn twee van de 

     veertien studenten die deelnemen 

       aan een uniek 

          samenwerkingsproject voor 

            zij-instromers in Hardenberg. 

              Marcella kwam als 

             schoonmaakster op een 

            psychogeriatrische afdeling in 

           aanraking met de zorg en werd 

         geraakt door deze speci�eke 

     doelgroep. Haar studiemaatje 

              Wilma was internationaal secretaresse, 

        maar kwam in de bijstand. Ze wilde haar 

              steentje bijdragen aan de maatschappij en 

         werd via vrijwilligerswerk gegrepen door de zorg. 

    De stap van bijstand naar studeren is pittig, dat 

        moeten de beide dames toegeven, maar ze hebben nog 

geen moment spijt gehad van hun keuze. “Het zorgen voor de mensen is zo 

mooi en de dank en voldoening die je terugkrijgt zijn heel groot.” Marcella en 

Wilma zijn erg blij met de kans die ze hebben gekregen. “Het is �jn dat het 

Alfa-college zich niet alleen richt op jongeren, maar iedereen een tweede of 

derde kans wil geven.”

“HET IS MOOI IETS VOOR ANDEREN TE 
KUNNEN DOEN”
Jessica de Jong werkt al vijftien jaar in de thuiszorg. De zorg is duidelijk 

haar ding.“Als verzorgende-IG bij thuiszorgorganisatie 

Beter Thuis Wonen kom ik bij mensen

 thuis. Het mooie is dat ik mensen 

kan helpen in hun eigen 

omgeving. Ouderen kunnen 

daardoor langer op hun 

eigen plekje blijven.” 

Of het nu gaat om ogen 

druppelen of het geven van 

medicatie of injecties, ze wordt 

telkens weer vriendelijk bedankt 

wanneer ze vertrekt om naar de 

volgende cliënt te gaan. “Het is 

dankbaar werk dat echt gewaardeerd 

wordt. Het is mooi om iets voor anderen 

te kunnen doen.” 

“VRIJWILLIGERSWERK HEEFT MIJN HART”
Al achttien jaar werkt Wybe Knol als vrijwilliger bij Stichting Sprank, een 

christelijke organisatie die zorg biedt aan mensen met een verstandelijke 

beperking. Hij is er gastheer, rijdt 

bewoners naar familie, brengt ze 

naar de voetbal of haalt ze op 

van vakantiekamp. Daarnaast

 gaat hij drie dagen per week 

met twee cliënten op pad. 

Hij begeleidt ze bij klusjes en

 in de tuin en trekt de hele 

dag met ze op. “Fantastisch. 

We hebben gigantisch veel lol 

met elkaar en die lach of schouderklop 

die je van ze terugkrijgt is prachtig. Dit

 heeft echt mijn hart.” Wybe is eigenlijk alle

 dagen bezig met zijn vrijwilligerswerk. Hij is c

onciërge op het Greijdanus College, maar na een

 lang ziekbed afgekeurd. “Dat ik dan dit werk nog kan 

blijven doen, dat is heel mooi. Daar pep je weer van op.” 

“ER VALT NOGAL WAT TE KIEZEN”
Dat zorg veel verschillende kanten heeft, weet de Dedemsvaartse Sanne 

Geertman. Ze woont zelfstandig, maar vanwege haar Autisme Spectrum 

Stoornis krijgt ze ambulante hulp van de RIBW. Sanne zit in het 

partnerberaad van de RIBW, de schakel tussen cliënten en de lokale 

wijkteams. Dit werk heeft haar veel gebracht. “Het gaf me zelfvertrouwen 

en eigenwaarde. Maar ook anderen zie je 

opknappen doordat je iets voor ze 

kunt doen. Daar doe ik het voor.” 

Als Wajonger werkt Sanne 

bij het Lab Over Technologie 

van de Baalderborg Groep. 

“We houden ons bezig 

met cliëntentechnologie. 

Het allerleukste werk ooit! 

Zo zie je maar, zorg is zoveel 

meer. Er valt nogal wat te kiezen!” 

Het Alfa-college en de Hardenbergse zorg- en welzijnsinstellingen hebben voor de tweede keer de 
handen ineen geslagen. Samen willen zij laten zien wat werken in de zorg en welzijn is. Iedereen is elke 
dag tussen 10.00 - 16.00 uur van harte welkom in de pop-up winkel aan de Voorstraat 33-35 in 
Hardenberg.

MAANDAG 11 MAART  
11.00 – 11.30 uur Opening door wethouder Gitta Luiten

13.00 - 14.00 uur Workshop: Niet aangeboren hersenletsel. Wat 
   betekent dit voor het dagelijks leven? Beleef het door 
   het zelf te ervaren. (InteraktContour)

14.00 - 15.00 uur Workshop: Diabetes Mellitus met o.a. instructie 
   bloedsuiker prikken en Insuline injecteren.
   (Beter Thuis Wonen)

14.00 - 16.00 uur Voorlichting: Professionele arbeidsbemiddeling
   (Werkgeversservicepunt) 

  

DINSDAG 12 MAART
10.00 - 11.00 uur Workshop: Ambulante hulpverlening.
   (Baalderborg Groep) 

11.00 - 12.00 uur Workshop: Ambulante begeleiding. Deze wordt 
   gegeven door een ambulante begeleider samen met 
   een cliënt. (Sprank)

11.00 - 12.00 uur Workshop GGZ ervaringsdeskundige: 
   ervaringen van deskundigen (RIBW)

13.00 - 14.30 uur Workshop MiMakker: MiMakker Fleur wil zich graag 
   voorstellen en hoe zij contact kan maken met 
   dementerende bewoners en wat zij voor hen en 
   eventueel voor andere organisaties kan betekenen. 
   (Saxenburgh Groep)

13.00 - 14.00 uur Workshop GGZ ervaringsdeskundige: 
   ervaringen van deskundigen (RIBW)

13.00 - 16.00 uur Sociaal Werk Jongerenwerker (de Stuw)

  

WOENSDAG 13 MAART
10.00 - 12.00 uur Revalidatie (Saxenburgh Groep)

10.00 - 16.00 uur Maak kennnis met Noah. De simulatiepop voor 
   verpleegtechnisch handelen (Alfa-college)

11.00 - 15.00 uur Lab Over Technologie (LOT). Slimme technologie die  
   ingezet kan worden in de zorg zodat het leven 
   makkelijker en leuker wordt. (Baalderborg Groep)

13.00 - 14.00 uur Workshop: Dementie (Carinova)

DONDERDAG 14 MAART  
10.00 - 11.00 uur Workshop: Niet aangeboren hersenletsel. Wat 
   betekent dit voor het dagelijks leven? Beleef het  
   door het zelf te ervaren. (InteraktContour)

11.00 - 12.00 uur Workshop: Sociale vaardigheden (RIBW)

13.00 - 14.00 uur Workshop: Aantrekken van Steunkousen 
   m.b.v. Doff ‘N Donner.(BTW)

14.00 - 15.00 uur Workshop: Wat zijn jouw kwaliteiten met  
   betrekking tot de visie van RIBW. (RIBW)

15.00 - 16.00 uur Een medewerker gespecialiseerd in begeleiding van 
   mensen met een Enstige Meervoudige Beperking 
   (EMB) volgens de LACCS programma. 
   (Baalderborg Groep)

  

VRIJDAG 15 MAART  
10.00 - 11.30 uur Kennismaking met het beroep operatieassistent en 
   anesthesiemedewerker. (Saxenburgh Groep)

10.00 - 12.00 uur Longverpleegkundige (Carinova)

10.00 - 16.00 uur Werken in de kraamzorg (Naviva)

13.00 - 16.00 uur Workshop: Valpreventie / mantelzorgers (Buurtzorg)

   Workshop: EHBO door studenten VP (Alfa-college)

   Maak kennnis met Noah. De simulatiepop voor  
   verpleegtechnisch handelen. (Alfa-college)

   Alles over intensieve begeleiding 
   (Baalderborg Groep)

14.00 - 16.00 uur Live uitzending op radio 5 (RADIO 5 Live) 

ZATERDAG 16 MAART  
10.00 - 16.00 uur

 

Wil je werken in zorg en welzijn? Volg je hart, pak je kans!

Altijd al interesse gehad in werken in de zorg-en welzijnsector, maar nog niet de juiste papieren?  

Dan nodigen wij je van harte uit op zaterdag 16 maart de “Werken in de zorg en welzijn” markt te bezoeken.

Met het toenemend aantal mensen dat gebruik maakt van de zorg en welzijn, is er ook meer 

gekwali�ceerd personeel nodig. Ben jij een doener met een hart voor mensen?! Dan zien we je graag!


