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Van Mesdagkliniek zet
één dag de deur open
GRONINGEN De forensisch
psychiatrische Dr. S. Van
Mesdagkliniek opent op 21
maart voor één dag haar
deuren. Belangstellenden
kunnen op die dag een kijkje
nemen achter de muren van
de kliniek en vragen stellen
over tbs, de veiligheid en de
behandelingen van de kliniek.
Inschrijven voor de open dag
is verplicht en kan vanaf
heden via tbsnederland.nl. De
open dag is een onderdeel
van de Ontdekdezorg week,
die van 16 tot en met 21
maart plaatsvindt. Werkzoekenden binnen de zorg kunnen tijdens deze week door

heel Nederland evenementen
bezoeken om meer info te
winnen over verschillende
zorgbanen.
Is de open dag alleen voor werkzoekenden dan? Nee, de Dr. S.
Van Mesdagkliniek biedt
maximaal 680 bezoekers de
kans om een wandeling te
maken door het gebouw.
Medewerkers van de kliniek
in Groningen vertellen de
bezoekers over hun werk,
over de behandeling(en) en de
geschiedenis van de Mesdagkliniek vanaf 1884. Personen
onder de 18 krijgen alleen
toegang mits ze begeleid
worden door een
volwassene. ■

Afvallen kan bij Kuiper
met Easyslim.nu
GRONINGEN Afvallen is
voor de één een eenvoudig en
haalbaar doel, terwijl de
ander daar best wel wat hulp
bij kan gebruiken.
Easyslim.nu haalt het doel
voor iedereen die iets wil
bereiken snel dichterbij.
Mariska Kuiper is in Groningen ondertussen drie jaar
succesvol onderweg met de
Easyslim.nu formule. Binnenkort opent ze een tweede
vestiging in Haren, waarmee
duidelijk wordt dat het concept aanslaat onder een brede
doelgroep vertelt Kuiper.
,,Zowel mannen als vrouwen
vinden de weg naar Easyslim,
omdat wij doelen snel dichterbij halen met behulp van
ons geavanceerde apparaat.
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Het apparaat werkt met pads
die op het lichaam worden
geplaatst. De pads halen door
middel van ultrasound vet uit
de vetcel en dat wordt via het
lymfestelsel afgevoerd. Tegelijkertijd worden door elektrostimulatie de spieren
opgebouwd. Hierdoor wordt
ook cellulite minder én wordt
een slap geworden huid weer
mooi strak.’’
Onlangs werd Kuiper uitgeroepen tot beste franchisenemer van het jaar. De sleutel
tot het succes is eenvoudig
besluit Kuiper; ,,Ik probeer
laagdrempelig te zijn en
ontvang mijn klanten in een
ongedwongen en bovenal
gezellige sfeer. Mijn klantenkring wordt steeds groter,
maar er is nog altijd plek voor
mensen die zich willen aanmelden.’’ Nieuwsgierig wat
Easyslim.nu voor u kan betekenen? Zoek gerust eens
contact. Mariska Kuiper heet
iedereen in Groningen en
binnenkort ook in Haren.
Bieslookstraat 31 unit A5,
06-13089713, groningen@easyslim.nu, www.easyslim.nu. ■

Werkgelegenheid groeit
met 3216 banen
GRONINGEN De werkgelegenheid in de gemeente
Groningen is met vorig jaar
met 3216 banen toegenomen.
Het totaal aantal arbeidsplaatsen komt op 157.000. Dit
blijkt uit cijfers van de afdeling Onderzoek, Informatie
en Statistiek van de gemeente
Groningen. Niet alleen de
werkgelegenheid nam toe,

ook vestigden zich per saldo
933 nieuwe bedrijven in
Groningen, een totaal van
ruim 21.500. Opvallend is dat
er vorig jaar vooral veel vaste
banen bijgekomen zijn: bijna
4000. In de sectoren techniek,
economische en administratieve beroepen is sprake van
een tekort aan praktijk geschoolde vakkrachten. . ■

Ingrid (links) en Kara: jobcoach Ingrid zet studenten in hun kracht. Foto: Stef Steneker

Die ene student: Kara
Kara was één van de eerste studenten die jobcoach Ingrid aan een baan hielp. En
die haar daarmee liet inzien dat haar aanpak werkte: studenten in hun kracht zetten
en kijken naar wat wél mogelijk is.
GRONINGEN In Die ene
student vertellen docenten van
het Alfa-college over studenten
die hen zijn bijgebleven, hen
hebben geraakt of hun kijk op
het vak hebben veranderd. Dit
keer Jobcoach Ingrid Bos (52)
over student Kara (toen 18).
,,Daar zat ik opeens, in een
drukke klas vol studenten. Ik
kwam uit de hotellerie, maar
zocht meer zingeving. Daarom ging ik voor een baan
binnen het onderwijs. Ik
dacht: dat kan ik wel. Maar
toen ik de uitnodiging van de
opleidingsmanager aannam
om eens achterin in de klas te
komen zitten, greep het me
aan.”
,,Het viel me op dat de niveau
1 studenten met wie ik zou
gaan werken, snel afgeleid
waren - door allerlei prikkels.
Ze hadden vaak een kwetsbare achtergrond. En ze leerden
het beste met veel uitleg en
structuur, binnen de context.
Ik voelde me uitgedaagd: hoe
kan ik hier het beste op aansluiten?”
,Als Jobcoach was het mijn
taak om de niveau 1 studenten die niet door konden naar
niveau 2 aan een baan te
helpen. Kara was één van de
eerste studenten die ik hiermee hielp. Net als de rest,
was ook zij heel teleurgesteld
over het feit dat ze niet naar

niveau 2 door mocht.”

Steun
,,Om Kara en haar medestudenten zo goed mogelijk te
kunnen helpen, vroeg ik me
af: wat zou ik zélf in deze
situatie nodig hebben? Daarom zette ik ze samen in een
groepje, zodat ze steun aan
elkaar hadden. Hielp ik ze
eerst met hun teleurstelling
en gaf ik daarna een realistisch beeld van wat er wél
mogelijk is.”
,,Bij Kara zag ik al snel waar
haar kansen lagen. Ze zag er
altijd verzorgd uit, had een
prachtige lach. Ze was posi-

tief, altijd op tijd en had haar
werk op orde. Bovendien had
ik gehoord dat ze het heel
goed deed in het verzorgingstehuis waar ze stage liep. Ze
streek met liefde de was, deed
spelletjes, knoopte gesprekjes
aan.”

Match
,,Een baan in de zorg zou niet
gaan, maar ik zag wél een
match tussen Kara en de voor
mij zo bekende hotelwereld.
Daar kon ze ook zorgen voor
mensen, maar dan op een
andere manier. Kara stond er
voor open, ging mee op gesprek en belandde in een

hecht team op een kleine
locatie. Match geslaagd, want
ze werkt hier nog altijd. En
heeft nu - een paar jaar later zelfs haar eerste jaar op niveau 2 gehaald.”
,,Kara deed me inzien dat
mijn aanpak werkt. Dat het
inderdaad belangrijk is om te
kijken naar wat deze ene
student nu nodig heeft en
waar de kansen liggen. Dat
iedereen van waarde is. En
dat leren niet stopt als je van
school gaat. En vooral: dat
niet iedereen alles hoeft te
kunnen, maar je iemand in
z’n kracht moet zetten. Dát is
voor mij leren.” ■

ONDERSTEUN HET FRIESFILM CULTUREEL ERFGOED
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VAN EEN UNIEKE FILM & SERIE OVER HET LEVEN VAN:
GRUTTE PIER VERTELT HET MAGISCHE VERHAAL VAN FRIESE KLEIGROND, DE BODEM WAAR ZOVEEL BLOED IS VERSPILD,
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