GoedeZaken
AGENDA
5 februari
Polderborrel bij Nieuwe Vide
Voor: Ondernemers van
de Waarderpolder
‘Over de kunst van het maken’
Locatie: Minckelersweg 8 - Haarlem
www.waarderpolder.nl
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Leren in de praktijk door samenwerking
Nova College en Zorgbalans

Maatschappelijke Beursvloer
Haarlem in de Philharmonie

5 februari
‘bijzonder dineren met directeuren’
MeerBusiness: Haarlem-IJmond,
Haarlemmermeer-Schiphol en
Duin en Bollenstreek
Locatie: restaurant De
Drie Gemalen, bij Golfclub
Haarlemmermeerse te Cruquius
voor meer info kijk dan op:
haarlem.meerbusiness.n
6 februari
Jong Management Borrel
te gast bij Vrijmibo borrel
van de Sociëteit Vereeniging aan
de Zijlweg 1 te Haarlem
Vanaf: 18.00 uur
De borrel is voor eigen rekening.
Aanmelden via
haarlem.jongmanagement.nl
9 februari
MKB Haarlem
Masterclass: Participatiewet i.s.m.
WerkgeversServicepunt
www.mkb-haarlem.nl
11 februari
Bites & Business netwerkavond
Tijd: 19:00 u.-22:00 u.
Locatie: Brasserie de Appel Haarlem
bitesenbusiness.nl/locaties/
haarlem
18 februari
Informatieavond Broodfonds
Locate: Officehotel.nl,
Westergracht - Haarlem
Geïnteresseerd? Graag dan
aanmelden bij info@broodfonds.nl
19 februari
ORAM Winterborrel
Tijd: 17.00-19.00 uur
Locatie:Scheepvaartmuseum te
Amsterdam
Geïnteresseerd? dan graag
aanmelden
via oram.nl/oram-winterborrel-2015
27 februari
Club van 25 Haarlem
netwerkijeenkomst
Tijd: 15:00-17:00
Locatie: Oude Groenmarkt 10-12 te
Haarlem. Aanmelden verplicht.
Kijk voor meer info op
www.clubvan25.nl
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Novastudenten Sharon Tesselaar en Jim Helder. Fotograaf Hugo Schuitemaker.

Nova College en Zorgbalans zijn vorig
jaar gestart met de opleiding Verzorgende in de Praktijk (VIP) mbo niveau
3. Studenten lopen niet alleen stage
bij Zorgbalans, ze volgen er ook alle
lessen. De directe verbinding tussen
theorie en praktijk is een succes. Tijdens het Open huis van Nova College
op de locaties Laurens Baecklaan 23
in Beverwijk en Zijlweg 203 in Haarlem geven woensdagavond 4 februari studenten en docenten informatie
over deze VIP-opleiding.

De VIP pilot startte in augustus 2014
met 13 studenten. Inmiddels zijn er
vier nieuwe studenten ingestroomd.
Het enthousiasme bij studenten en
docenten is groot vertelt Sophie
Kramer, hoofd Opleidingen bij Zorgbalans. “De VIP opleiding zorgt dat
theorie en praktijk dichter bij elkaar
komen. In het eerste blok krijgen de
studenten vijf dagen les. We zijn gestart op de locatie Velserduin Driehuis, nu is er een leslokaal in woonzorglocatie Zuiderhout in Haarlem.
In het eerste blok was er meteen een
direct contact met de praktijk ingebouwd. Studenten dronken koffie
met cliënten, gingen met ze wandelen en ze hebben meegeholpen
toen cliënten uit Velserduin Driehuis
moesten verhuizen. Dat was soms
best emotioneel. Dat hoort ook bij
werken in de verzorging natuurlijk.
Momenteel lopen de studenten twee
dagen stage op de Zorgbalanslocatie
Velserduin IJmuiden. Al deze activi-

teiten in de praktijk zijn gekoppeld
aan theoretische studie onderdelen.
Het leren van en op de werkvloer
staat centraal en dat zorgt voor een
krachtige leeromgeving.”
Vergoeding
De lessen van de VIP opleiding worden verzorgd door Novadocenten en
gekwalificeerde docenten van Zorgbalans. De opleiding voldoet aan de
landelijke wettelijke kaders, het is
dus geen “huis-opleiding’ benadrukt
Sophie Kramer. “We leiden breed op.
De eerste twee jaar volgen we de bolvariant en krijgen studenten een stagevergoeding, in leerjaar drie is het
een bbl opleiding. Dan combineren
we werken en leren en krijgen de studenten een salaris.”
Volgens Sophie Kramer is er een
gunstig beroepsperspectief voor de
studenten, ondanks alle ingevoerde
veranderingen in de zorg. “Er gaat volgens recente onderzoeken een direct
tekort ontstaan aan verzorgenden
niveau 3 en 4. Alleen de omvang is
nog onzeker vanwege de ingevoerde
maatregelen per 1 januari van dit jaar.
Bovendien zijn er in de zorgsector allerlei mogelijkheden om je verder te
ontwikkelen en nieuwe wegen in te
slaan. Verzorgende IG is een beroep
met perspectief.”
Het Open huis op Nova College locaties Beverwijk (Laurens Baecklaan 23)
en Haarlem (Zijlweg 203) start morgenavond woensdag 4 februari om
18.00 uur en duurt tot 21.00 uur.

Doe mee met de Maatschappelijke
Beursvloer Haarlem en Omstreken en kom naar de Philharmonie
op 17 maart as. Maatschappelijke
Beursvloer Haarlem is de plek waar
bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en verenigingen
inspirerende matches kunnen afsluiten. Het concept van de Maatschappelijke Beursvloer is even simpel als
doeltreffend: Organisaties hebben
behoefte aan kennis, klussen, materialen en/of helpende handen;
maatschappelijk betrokkenen hebben dit voorhanden. Beide partijen
komen samen op de Maatschappelijke Beursvloer, de enige beurs
waar wordt gehandeld met gesloten
beurzen!
U kunt uw vraag en aanbod in verschillende categorieën onderbrengen. Voor inschrijven, vragen en
meer informatie zie www.bedrijfen-

Marijke Aukema

samenleving.nl of bel Marijke Aukema op 0614594052.
Dinsdag 17 maart 2015, welkom
vanaf 15.30 uur, van 16.00 – 17.30
uur. Locatie de Philharmonie, Lange
Begijnestraat 11, 2011HH Haarlem.
Like ons op facebook en maak kans
op een gratis logo in de beursvloerkrant.
www.facebook.com/
Bedrijf&Samenleving.nl

ONTMOETINGEN AAN DE HOUT

HAARLEMSE
ONDERNEMERS PRIJS 2015
Een architect + een communicatietrainer + een jobcoach. Mix & Fix bij Meat & Greet.
(Foto Rob Wieleman).

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Meer dan 30 ondernemers en andere
professionals kwamen naar Restaurant Hout voor de wintereditie van
Meat & Greet. Met uitzicht op stadspark De Haarlemmer Hout werden
Speeddating en het heerlijke Netwerketentje bij Martijn Franzen volop
benut om nieuwe businesscontacten
te leggen.

tanje Borrel biedt Meat & Greet de
goede sfeer om juist kleinschalig
en diepgaander kennis maken met
collega-ondernemers. De fotoserie
staat op website en Facebook. En
voor de planners: Meat & Greet Speciale editie is op woensdag 20 mei
(16.30-22.30 uur in Haarlem) met een
bijzonder programma.

Naast de grote netwerkborrels zoals
Lenteborrel, Beach Borrel en Kas-

www.kennemerbusiness.nl/
evenementen.

