Belangrijke rol voor Gezondheidszorg College bij kansen voor jongeren

Talent voor Zorg in Amersfoort van start
Het project in Utrecht biedt veel hoop op
een succesvol programma in Amersfoort.
Tachtig procent van de gestarte jongeren
heeft een diploma gehaald. Frank Köster:
“En er zijn jongeren die al een baan hebben gekregen bij zorginstelling AxionContinu.” Die succesverhalen moeten er ook in
Amersfoort gaan komen. Frank Köster is
ervan overtuigd dat dat gaat lukken. “Het
is belangrijk dat zorgwerkgevers en onderwijsinstellingen elkaar beter begrijpen en
zo’n project draagt daar aan bij. En als studenten eenmaal bij een zorginstelling werken, zien ze hoe veel leuke dingen je daar
kunt doen.”
Het is de bedoeling dat ook de deelnemers
in Amersfoort straks succesvol aan de slag
gaan in de zorg. Zij worden dan een ambassadeur voor de sector en geven het imago
van werken in de zorg een extra duwtje.

Talent voor Zorg gaat in Amersfoort van
start: de eerste vier van een elftal jongeren krijgen een mooie kans: een woning,
een paar uur per week coaching en extra
begeleiding bij hun zorgopleiding. In Talent voor Zorg werkt ROC Midden Nederland samen met ROC ASA Amersfoort, wooncorporaties De Alliantie en
SSH, verzorg- en verpleeghuizen regio
Eemland en coachingorganisatie SOVEE. Het Gezondheidszorg College van
ROC Midden Nederland en ROC ASA
werven de jongeren en zorgen voor een
adequate begeleiding.
Talent voor Zorg is een paar jaar geleden
begonnen in Utrecht. Al in 2005 constateerden wooncorporaties, onderwijsinstellingen
en zorginstellingen dat er een mismatch was
tussen vraag en aanbod in de zorg. “Veel
jongeren hebben een verkeerd beeld van de
zorg”, vertelt Frank Köster (ICS-Advies),
projectleider en ontwikkelaar van het concept. “Ze denken dat ze de hele dag mensen moeten wassen, maar zorg is veel meer
dan dat. Zorginstellingen zijn echte bedrijven, met heel afwisselend werk. Er zijn veel
verzorgende functies, maar ook op het gebied van ICT, administratie en techniek.”
Daarnaast zijn er veel jongeren die door
allerlei problemen vastlopen op school en
kans lopen om uit te vallen. Köster: “Vaak is
de oorzaak het gemis van een stimulerende
leefomgeving. De jongeren hebben een problematische thuissituatie, verkeerde vrienden en ook schulden.”

Om te voorkomen dat deze jongeren buiten de boot vallen, slaan verschillende partijen de handen ineen. In Amersfoort stelt
De Alliantie Talent voor Zorg-woningen in
de omgeving van de Hogeweg beschikbaar
voor deze studenten. De studenten wonen
in duo’s en delen voorzieningen. Woningcorporatie SSH, een studentenhuisvester,
beheert de woningen.

Meer informatie over Talent voor Zorg
op www.talentvoor.nl.

“Ik kan nu zélf schrijven
en mailen!”

De taak van het Gezondheidszorg College
van ROC Midden Nederland is de studenten te werven en ze bij hun studie te begeleiden. “Een studieloopbaanbegeleider en
een aandachtsfunctionaris hebben regelmatig contact met de studenten”, vertelt René

Gelens, afdelingsmanager Helpende & Zorghulp van het Gezondheidszorg College. “Op
deze manier geven we een kwetsbare groep
studenten een grotere kans op een diploma.
Voor ons is het project geslaagd als studenten
hun diploma halen en tevreden zijn. Bovendien is het een stimulans voor werken in de
zorg. Deze sector zal alleen maar populairder worden onder jongeren, omdat er door
vergrijzing steeds meer banen komen.” De
eerste geplaatste studenten volgen hun opleiding op niveau 1 of 2, maar ook studenten op
niveau 3 of 4 komen in aanmerking.
Het is belangrijk de studenten binnenboord
te houden, ze naar een startkwalificatie te begeleiden en een goede stage te regelen. Die
stage volgen de studenten bij één van de aangesloten zorginstellingen. In Amersfoort zijn
dat zeven verzorging- en verpleegtehuizen,
aangesloten bij Regio Eemland.
Van studenten wordt wel wat verwacht: ze
moeten hun opleiding blijven volgen, stage
blijven lopen, meewerken aan de coaching en
elke maand de woonlasten betalen. Als deelnemers aan Talent voor Zorg een vervolgopleiding in de zorg volgen, kunnen ze in de
woning blijven wonen. Zo niet, dan krijgen
ze van de wooncorporatie hulp bij het zoeken
naar andere woonruimte.

Informatie over adverteren:
Lisette Kerkhof - Olthof

Wethouder Jeugd & Onderwijs Menno
Tigelaar heeft de eerste woningen aan de
Leonorestraat geopend. Het was het officiële startsein van het project, dat financieel wordt ondersteund door de gemeente
Amersfoort, de provincie Utrecht, Kamers
met Kansen en de stichting Laag Catharijne.

Graddie Jansen (67) uit
Soest ontdekte pas op latere
leeftijd dat ze moeite had
met lezen en schrijven. “Ach,
vroeger kreeg je op school
gewoon minder aandacht als
je in tempo achterbleef.” Ze
gebruikte tijdens het voorlezen aan haar kinderen haar
fantasie.

“Bij de plaatjes in het boek
verzon ik mijn eigen verhaal.
Hetzelfde boek was zo telkens weer anders.” Omdat
Graddie poppen maakt die
ook in het buitenland worden verkocht, wilde ze een
cursus Engels gaan volgen.
Uit de test op ROC Midden
Nederland bleek dat ze dyslectisch is. De cursusduur
Engels werd aangepast, ook
kreeg ze het advies om een
cursus Nederlands te volgen.
Omdat er rekening wordt
gehouden met haar leerprobleem, vindt ze school
juist leuk. Inmiddels volgt
ze enkele jaren Nederlandse
les. Als een van de Ambassadeurs voor laaggeletterden

van ROC MN geeft ze ook
workshops over dyslexie, zodat anderen weten waarop
te letten. “Omdat ik nu beter
ben met taal hoor ik meer
bij de maatschappij. Ik kan
nu zelf schrijven en mailen.
Maar voor mijn kleinkinderen blijf ik gewoon verhalen
verzinnen.” Wil je ook bij de
maatschappij horen? Neem
contact op met het Aanmeldpunt Participatieopleidingen, (030) 754 40 04.
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