De wereld van de zorg in een notendop
Kennismaking met een nieuw Blikopener-project
12-05-2021 Aan het geluid op het plein kon je ze horen komen!
Twee rolkarren met daarachter medewerkers Niels van Leeuwen en
Hennie ten Tije van Atlant wonen zorg en welzijn. Ze waren er
helemaal klaar voor om leerlingen van het Edison College in
Apeldoorn mee te nemen in hun werk in de zorg. Samen verzorgden
zij een prachtige aftrap van een nieuw Blikopener-project. De
leerlingen keken er al weken naar uit.
Via verschillende gastlessen van medewerkers uit de zorg en
lesmateriaal van de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn maken
de leerlingen VMBO 2 van docenten Jeannette en Inez kennis met
de zorg en worden ze uitgenodigd om na te denken over hun eigen
interesses en talenten. Aan het eind van het project komen twee
kunstdocenten langs die de leerlingen helpen om een korte pitch te
houden over zichzelf en een filmpje te maken over hun ambitie. Op
de groene afbeeldingen op de volgende pagina staat het ontwerp
van het project kort samengevat.
Niels werkt als kok op de hoofdlocatie van Atlant. Hij nam tijdens
zijn les de leerlingen mee in zijn werk en vertelde over het pad dat
hij gevolgd heeft om op deze plek te komen. Hij maakte met de
leerlingen een lekkere salade, en sprak ondertussen met hen over
de kunst van het snijden van groenten, over het belang van hygiëne
en over gezondheid en voedingsstoffen.
Hennie is coördinator van het Dagactiviteiten Centrum (DAC) bij
Atlant. Hij begeleidt cliënten met het syndroom van Korsakov bij
verschillende arbeidsmatige werkzaamheden in bijvoorbeeld de
tuin, de fietsenwerkplaats, de kantine, de bouwwerkplaats en een
werkplaats waar o.a. welkomstpakketjes voor gasten van Landal
worden samengesteld. Wat houdt het begeleiden van cliënten met
Korsakov eigenlijk in? Hoe ga je om met hun verlies van het
kortetermijngeheugen? Wat maakt het werk van Hennie zo mooi
om te doen? En wat betekenen de activiteiten voor de cliënten? De
leerlingen mochten oefenen met een aantal werkzaamheden van
cliënten van het DAC.
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Wat komt er veel in samen, in zowel het werk van Hennie als van Niels! Het gaat om
mensenkennis, om kennis over ziekten en gezondheid, maar zeker ook om technische en
praktische kennis en vaardigheden. En niet te vergeten: een hoop gezellige collega’s, dat is ook
heel belangrijk om fijn te kunnen werken! Bedankt Niels en Hennie voor jullie enthousiaste
bijdrage!
Binnenkort verbreden de leerlingen hun blik over beroepen in de zorg nog verder via gastlessen
van een verpleegkundige van Zorggroep Apeldoorn (over technologie in de zorg), van een
verzorgende bij Atlant (op een afdeling van mensen met de ziekte van Huntington) en van een
medewerkster van de buitenschoolse opvang van Parc Spelderholt. We kijken uit naar de nieuwe
ontmoetingen, en hopen de leerlingen veel inspiratie mee te kunnen geven voor hun toekomst!
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