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Bedrijven zijn op zoek naar goed personeel. ‘Zorg komt komende jaren duizenden
werknemers te kort’, ‘Tekort aan technisch personeel blijft groeien’ of ‘Giga-tekort
bouwvakkers eist militaire operatie’. Om maar een paar krantenkoppen van afgelopen
jaar te noemen. Ze hebben allemaal één ding gemeen: tekort. Negatief, zou je denken.
Toch kun je het ook zien als iets heel positiefs: een uitdaging.
Zulke tijden van ‘nood’ zetten op scherp, maken creatief.
Mooi voorbeeld: de meest succesvolle bedrijven waaronder
bijvoorbeeld Apple startten middenin een recessie. Het is
een tijd van aanpakken. Zo ook in de arbeidsmarkt en het
mbo. Bedrijven, overheid en onderwijs pakken zich samen.
Samen. De enige manier om onze vakmensen klaar te stomen
voor de toekomst.
Foodlab Limburg is een mooi voorbeeld. Een samenwerking
met als doel culinair Limburg en de horeca in onze provincie
weer op de (menu)kaart zetten. Mbo’ers zijn hierin een
onmisbare schakel. Want waar is een horecagelegenheid
zonder gastheren, gastvrouwen, koks en keukenpersoneel?
Geert Benders, initiatiefnemer en eigenaar van beej Benders
in Venlo, vertelt onder andere over de uitdagingen die hierbij
komen kijken en hoe niet alleen het onderwijs, maar ook
werkgevers een verschil kunnen maken.
Als je het over uitdagingen en een verschil maken hebt.
Verplegers maken dagelijks het verschil in het leven van hun
patiënten, maar veranderingen in de (ouderen)zorg dwingen
tot innovatie. “Verplegen betekent niet meer dat je het
leven van kwetsbare ouderen overneemt, maar dat je hen
helpt om zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te
behouden”, vertelt Jan Hamers hoogleraar Ouderenzorg aan
de Universiteit Maastricht en voorzitter van de Academische
Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, op pagina 50. Een
werkplaats waar Gilde Zorgcollege zich als eerste mboinstelling bij aansloot. Onderzoek en praktijk komen samen.
Praktijk; precies waar we onze mbo’ers voor opleiden.

Een positieve kant van de 220.000 mbo-vacatures in Neder
land op het moment: vaak starten de studenten de dag na
het ophalen van hun diploma al bij een werkgever of kunnen
ze ‘blijven plakken’ bij hun stagebedrijf. Natuurlijk ook omdat
ze gewoon goed zijn, want kwaliteit staat voorop. Om de
kwaliteit te waarborgen verankert Gilde Academie voor
Medisch Assisterenden de praktijk in school. Die aanpak
blijkt te werken; hun opleidingen zijn al 4(!) jaar op rij
verkozen tot Top-Opleiding. Wat hun geheim is? Je leest het
op pagina 26.

Aan één ding is zeker geen tekort binnen
het mbo: ambitie. Bijvoorbeeld die van
sportdocent Luke Castelijns. Hij wil studenten
niet alleen laten proeven aan allerlei sporten,
maar ze in laten zien hoe belangrijk een fit lijf
en gezonde geest is voor het dagelijks leven.
Het liefst breidt hij het sportprogramma uit,
zodat ook collega’s ervan kunnen genieten.
Want wie hard werkt, moet fit zijn.
Het bedrijfsleven hoeft niet ver te zoeken voor ‘vakidioten’, of
liever gezegd: echte vakmensen. Het mbo heeft ze allemaal
in huis. Laten we er samen voor zorgen dat ze klaar zijn voor
de praktijk. Klaar voor #hetechtewerk.

De redactie
Reageren? gozine@rocgilde.nl
1

INHOUDSOPGAVE
2

P04
P07
P08
P12
P17

Wonen Limburg: van stenenstapelaars naar verbinders

In de marge

Go for Africa

Maasveste Berben Bouw:
onderwijs en bouwsector
moeten dezelfde taal spreken

#SocialMedia

P18
P22
P26
P29
P30
Als je fit bent,
presteer je beter

Mbo'ers: de motor
van De Maaspoort

Het geheim van een
Top-Opleiding

Cijfers &zo

In de marge

Foodlab Limburg: beej Benders en De Hamert

Ouders aan het woord

Wetron: een fijne werkgever
met genoeg kansen

P44
TopTalent

10 vragen
aan Peter Thuis

Samen verbeteren we
de ouderenzorg

P52

Column: De kunst van het opleiden...

P56

P58

P63

P57

P61

P65

De gezichten van Gilde
Bedrijfsopleidingen

Gilde
Bedrijfsopleidingen

Gilde Educatie & Gilde
Loopbaancentrum

Ons werk

Ons verhaal

Fun & Feitjes

3

STAGE B E DR I J F

Van stenen
stapelaars
naar verbinders
Natuurlijk. Ook bij Wonen Limburg gaat het uiteindelijk
om het rendement. Er moet wel verdiend worden om te
kunnen blijven investeren in goede huisvesting. Maar de
corporatie is niet louter een zakelijk verhuurder. De blik
reikt verder. Wonen Limburg wil vooral verbinden. Verder
kijken dan alleen maar de staat van onderhoud achter die
tienduizenden voordeuren.
Welkom thuis; dat is het motto waarmee de corporatie haar
huurders en haar medewerkers tegemoet treedt. Niet het
appartement of die rijtjeswoning, maar de mensen die er
wonen staan centraal. Daarbij treedt Wonen Limburg niet
meer op als de gulle gever die zomaar miljoenen in een
buurt pompt. “Het gaat erom dat we de mensen eigenaar
willen maken van het eigen woongeluk. We nemen ze
mee, bieden ruimte en scheppen de voorwaarden voor
allerlei huurdersinitiatieven", aldus Marty van Dam,
directeur Mens & Maatschappij. Haar collega Annelies
Hoofwijk, P&O-specialist, knikt instemmend.
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In een tijd dat buren nauwelijks nog van elkaar weten
hoe ze er voorstaan, is de corporatie een van de weinige
instanties die bij zoveel mensen met regelmaat over de
vloer komt. En dus een goed beeld heeft van wat er
leeft, wat de behoeften, de uitdagingen en de noden
zijn. Op basis daarvan wordt de verbinding gemaakt.
Samenwerking gezocht om bewonersparticipatie
concrete vormen te geven. Niet door de beurs te
trekken, maar vooral door gedragsverandering. Door
kennis en kunde aan te bieden, waar de buurt gebruik
van kan maken. Met initiatieven om de eenzaamheid te
bestrijden, een extra stukje burenzorg te ontwikkelen, het
belang van onderwijs te benadrukken, of het gesprek aan
te gaan met dak- en thuislozen.

STA GE B E D R I J F

Wonen Limburg
ANNELIES HOOFWIJK EN MARTY VAN DAM

Wonen Limburg beheert in de hele provincie en een klein stukje
Zuidoost-Brabant zo’n 26.000 huurwoningen. Er werken 250 mensen.
De jaarlijkse huuropbrengst bedraagt ruim 163 miljoen euro. Portret van een
woningcorporatie die voor het onderscheid zorgt door de mens centraal te
stellen. Niet door te pamperen maar de huurders vooral aan te spreken op
een brok eigen verantwoordelijkheid op weg naar woongeluk.

Peet Adams
Stefan Koopmans

STEM EN GEZICHT
De huurders nadrukkelijk een stem en een gezicht geven,
want samen sta je sterk. Dat doet de corporatie door in de
buurten veelvuldig het gesprek aan te gaan. Bij de mensen
thuis, in haar eigen buurtwinkels en in buurthuizen. Mensen
niet alleen een huis, maar vooral een thuis bieden. Dat is de
kern waar het om draait. Ja en daar past ook een steuntje in
de rug bij om mensen te bewegen een opleiding te volgen,
aan bijscholing te doen, burenhulp te bieden of de handen
uit de mouwen te steken voor een mooiere woonomgeving.
De buurt is immers niet van de corporatie, maar van de
mensen zelf. Volgens Hoofwijk werkt die aanpak. “We
zoeken de verbinding vanuit de behoefte van de mensen zelf.
Bewoners willen best voor elkaar zorgen. Dus zorgen wij
voor podia zoals buurtkringen.” Van Dam is het hiermee eens.

TRADITIES
Financieel staat ook Wonen Limburg voor een gigantische
duurzaamheidsopgave om het woningbestand energie- en
klimaatgroen te laten kleuren. Momenteel is de aanpak van
4.000 bestaande woningen volop aan de gang. Maar ook als
het gaat om nieuwbouw zoekt Wonen Limburg nadrukkelijk
naar coalities met bijvoorbeeld de zorg- en onderwijssector.
“We willen tradities doorbreken. En kiezen daarbij graag
voor gemengde woonvormen. Ouderen vinden het beslist
niet altijd leuk om alleen bij ouderen te wonen. Zorg voor
een goede mix. Zodat mensen elkaar kunnen helpen. Daarbij
is wat extra zorg voor de een belangrijk, terwijl de ander
gebaat is met een regelmatige oppas voor de kinderen.
Die wisselwerking krijgt veel gemakkelijker gestalte in zo’n
gemengde woonvorm", zegt Van Dam.

Voor het mensgericht werken van Wonen Limburg is jaarlijks
zo’n drie miljoen euro beschikbaar. De corporatie loopt met
die aanpak als een tamboer maître op de fanfare van de
overige woningcorporaties in de rest van het land vooruit.

Wonen Limburg werkt niet alleen met het mbo samen, maar
vormt ook regelmatig coalities met het hbo voor allerlei
woononderzoeken; met name met Zuyd Hogeschool.
Annelies Hoofwijk: “Maar we putten uiteraard ook graag
uit de studenten die het mbo oplevert. Vanuit verschillende
economische of technische opleidingsrichtingen vinden de
studenten een passende stageplek bij ons. Dat leidt bijna
altijd tot leuke ervaringen.”
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Hier zou
ik graag
willen
werken
Stef Beens (19) uit Ohé en Laak heeft zijn
stage van tien weken bij corporatie Wonen
Limburg er bijna opzitten. De tweedejaars
student Middenkaderfunctionaris Bouw
van Gilde Bouwschool is in zijn nopjes. Hij kan
terugblikken op een geslaagde stage.
“Ik heb heel veel kunnen doen. Ik heb mee mogen werken
aan meerjarenonderhoudsplannen. In dat kader heb ik
ook allerlei tekeningen van woningen aangepast als
onderdeel van groot onderhoud dat eraan zit te komen.
Het is een prima werksfeer bij Wonen Limburg. Ik ben
gewoon als collega beschouwd en heb met veel vrijheid
in het team gewerkt.”

"Wonen Limburg doet veel
meer voor de huurders dan
ik ooit verwacht had."
Stef moet nog eens twee jaar blokken voor zijn diploma.
“Het zal wennen zijn om weer in de klas aan de gang te
gaan. Bouwkunde in de praktijk toepassen is echt mijn
ding. En het is geweldig als je dan ook nog hoort dat de
mensen bij Wonen Limburg tevreden zijn over je werk en
je inzet.”
De corporatie, die haar hoofdzetel aan de Willem II Singel
in Roermond heeft, creëert jaarlijks ruimte voor zo’n 20
tot 25 stagiaires van verschillende opleidingsrichtingen en
niveaus. “Dat past bij ons DNA om coalities te sluiten met
alle geledingen in de samenleving. Ook het onderwijs. Het
is goed om te zien dat veel studenten lef en innovatie
drang tonen. Ze manifesteren zich als volwassen gespreks
partners en het is heerlijk die jongeren in een levensfase
ceerd kritisch zijn", zo
te ervaren waarin ze ongenuan
benadrukt Marty van Dam.
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De corporatie maakt trouwens veel werk van de invulling van
de stageplaatsen en hanteert handige inwerkprogramma’s.
Juridische studenten kunnen in de buurtwinkels van Wonen
Limburg volop van de dagelijkse praktijk proeven en een
aantal oud-studenten maakt inmiddels deel uit van de
flexibele personeelsschil van Wonen Limburg. De corporatie
zoekt ook naar verdere versteviging van de coalitie met
het onderwijs. In de samenwerking met de economische
opleidingen van Gilde Opleidingen ziet Wonen Limburg
kansen, door samenwerking op open dagen, bijwonen van
examens of het optreden als gastspreker in de les.
Wat Stef Beens vooral opgevallen is tijdens zijn stage?
“Wonen Limburg doet veel meer voor de huurders dan ik
ooit verwacht had. De diensten van de corporatie reiken
een stuk verder dan louter woningen verhuren. Ze hebben
oog voor wat er leeft onder de mensen. Ja, hier zou ik best
willen werken als ik mijn diploma heb.”

in de marge

TeaTastic en
GO Socks
Op zoek naar een leuk cadeautje?
Ga dan naar de Student Store in
Roermond. Studenten Retailmanager
runnen met hun student companies hun
eigen winkel op de Hamstraat.
TeaTastic verkoopt hier verschillende
soorten unieke theesoorten in mooie
cadeauverpakkingen. Ook kun je er
terecht voor hippe sokken. GO Socks
speelt in op de sokkentrend en verkoopt
deze met een sokkenzak erbij. Zo raak je
nooit meer sokken kwijt in de wasmachine
en zijn ze goed beschermd.
De studenten hebben de producten
helemaal zelf ontwikkeld, van idee tot
fysiek product, en nu verkopen ze het in
hun eigen winkel in hartje Roermond.
Dankzij Ferd Geerlings (stichting City
Management Roermond), Biz Roermond,
gemeente Roermond en ondernemer
Victor Adams is het pand beschikbaar
gesteld voor deze jonge ondernemers.

horeca

Openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag 11.00 uur - 16.00 uur
(Hamstraat 16 in Roermond)
Open t/m 13 juli. Na de zomervakantie verkopen weer
andere studenten hun eigen producten in deze winkel.

De horeca en vrijetijdsindustrie in MiddenLimburg groeit, maar kampt met ernstige
personeelstekorten. Om die reden heeft Gilde
Food & Hospitality College besloten om in
het nieuwe schooljaar in Weert te starten
met twee horecaopleidingen: Allround
Hospitality Medewerker en Manager
Ondernemer Horeca. De student leert in
een voor hem op maat gemaakte schoolsituatie
gecombineerd met de praktijk, het zogenaamde

Asbestcentrum
Eind 2017 opende Daan Prevoo, gedeputeerde Energie & Duurzaamheid van
provincie Limburg, de eerste opleidings- en examenlocatie voor asbestsaneerders
in Horst aan de Maas. Bouwmensen heeft in samenwerking met SGS Search,
Asbestsanering Het Zuiden, Pex Dakbedekkingen en MiniContainment het
eerste kennis- en opleidingscentrum voor asbestsanering in Limburg opgezet.
Asbestcentrum Limburg draagt zorg voor uitstekende scholing van goed opgeleide
en gekwalificeerde professionals in de sector asbestsanering. Onveilige en
onnodige blootstelling tijdens sloopwerkzaamheden of een verbouwing aan
deze vezels wil Asbestcentrum Limburg en ook de overheid voorkomen.

hybrideonderwijs. Hij heeft zelf invloed op
de planning, voortgang en invulling van zijn
opleiding. Burgemeester Jos Heijmans gaf op
donderdag 15 maart bij Hostellerie Munten
in Weert het startsein voor een succesvolle
samenwerking tussen de Weertse horeca- en

ASBESTTRAININGEN
•T
 raining Deskundig
Asbestverwijderaar 1
•T
 raining Deskundig
Asbestverwijderaar 2
•T
 raining Deskundig
Toezichthouder
Asbestverwijdering
•T
 raining Deskundig
Inventariseerder Asbest
•T
 raining Asbest Herkennen

leisurebedrijven en Gilde Opleidingen.

Meer info? Ga naar: www.asbestcentrumlimburg.nl
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Op 14 juni 2006 richtte Jan Huizinga de stichting Go
for Africa op. Als ervaren docent autotechniek met
werkervaring in Afrika, wilde hij Afrikaans avontuur
en ervaringsgericht leren met elkaar combineren.
Vanuit de wens het Nederlandse onderwijs te
verdiepen en verbreden, organiseert hij al 12 jaar
avontuurlijke werkstages in onder andere Gambia
en Senegal. Hiermee worden koppelingen tussen
Nederlands en Afrikaans onderwijs op het gebied
van techniek en zorg & welzijn gemaakt.

Dit leverde al vele mooie projecten op. Jan Huizinga:
“Ik vind dat mbo-studenten te vaak gepamperd
worden. Tijdens zo’n stage in Afrika dragen ze
maximale verantwoordelijkheid en daarnaast is
het natuurlijk ook spannend en avontuurlijk. Ze
zijn vaak op zichzelf aangewezen en moeten dan
roeien met de riemen die ze hebben. Mooiere
leermomenten kun je ze niet meegeven, denk ik.”
35 studenten van 7 verschillende roc’s liepen dit
jaar van februari tot mei stage in Gambia.

Tim in
Ervaringen. Herinneringen. Indrukken. Inzichten.
Een spalk. Een felgekleurd, traditioneel Gambiaans
maatpak. Cadeautjes voor zijn ouders. En veel
vuile was. Daarmee kwam Tim Janssen terug
van zijn meest interessante en unieke reis tot
nu toe: Gambia.

NAAM: TIM JANSSEN
LEEFTIJD: 19 JAAR
WOONPLAATS: BAARLO
OPLEIDING: ONDERWIJSASSISTENT
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Een Subaru 4x4 bracht hem en 2 reisgenoten in
3 weken tijd veilig naar het verre Afrikaanse land.
Een gezelligheidsreisje? Nee, hoor. Tim liep zo’n
7 weken onder de vlag van Go for Africa stage
in Tanjeh, een klein plaatsje helemaal aan de
Atlantische Oceaan.
Sylvia Beugelsdijk

7.800 KILOMETER - 10 LANDEN - 21 DAGEN
“Zwaar, maar onvergetelijk. De diversiteit aan
landschappen was ontelbaar”, zegt Tim die
2 mei terugvloog en alweer helemaal gewend
is in Nederland. “Alleen de temperatuur hier,
brrr…ik heb het altijd koud en daar was het
tussen de 33 en 40 graden. Heerlijk warm
dus. Dat mis ik echt.” Het was eigenlijk niet
zijn bedoeling al die kilometers per auto af te
leggen. Maar opeens hoorde hij zichzelf tijdens
een bijeenkomst met alle deelnemers zeggen

dat hij niet met het vliegtuig, maar per auto
zou gaan. Zijn ouders waren stomverbaasd,
maar Tim had dit niet willen missen. Met zijn
2 metgezellen kochten ze voor net iets meer
dan een prikkie een Subaru. “De auto heeft
zijn dienst bewezen en hebben we ter plekke
geschonken aan een medische hulppost die
3 dorpjes bedienen. Die kunnen ‘m goed
gebruiken.”
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VEEL BAGAGE
Tim is derdejaars student Onderwijsassistent
bij Gilde School voor Pedagogiek in Venlo.
“Omdat mijn hart bij speciaal onderwijs ligt,
was dat mijn hoofdtaak. Denk aan allerlei
werkzaamheden: uithelpen, verbeteren,
makkelijker en efficiënter maken. Daarnaast
hield ik me bezig met verpleging.” Dat staat
daar vaak op een laag pitje. Terwijl het heel
belangrijk is. Hij ging soms 3 keer per dag bij
een meisje op huisbezoek om haar wonden
te verschonen en opnieuw te verbinden.
Zijn derde taak ligt ook heel dicht bij hem,
namelijk muziek.
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“Ik speel al jaren trompet bij Fanfare
Eendracht Baarlo. Samen muziek maken is
fantastisch om te doen.” Het gulle gebaar
van zijn fanfare om 2 bugels te sponsoren
klonk hem dan ook als muziek in de oren.
De 2 muziekinstrumenten schonk hij aan een
scoutband in een plaatsje dichtbij. Of Tim
straks werk gaat zoeken in het onderwijs?
“Waarschijnlijk niet. Deze stage heeft me veel
bagage opgeleverd, letterlijk en figuurlijk. Ik
ben gaan inzien dat ik graag nog een andere
richting wil onderzoeken… Misschien is
verpleegkunde wel meer voor mij.”

BEROEPSFOCUS IS NIET
DE ENIGE VERANDERING

DON’T TOUCH,
THIS IS MINE

Tim is assertiever geworden. En creatiever
op sommige vlakken. “Als je moet roeien met
de riemen die je hebt, dan word je vanzelf
inventiever.” Hij is zelf erg van de structuur,
die heeft hij ter plekke ook proberen in te
voeren, maar dat is maar deels gelukt. Het
komt daar vaak zoals het komt. Zelf kan hij
dat structurele niet loslaten. Helaas of juist
gelukkig, dat is maar net hoe je het ziet.
Een goed voorbeeld van inventiviteit is toen
Tim zijn arm brak door een onbesuisde
actie. Het duurde dagen voordat hij
een fatsoenlijke spalk kreeg. “Tijdens
de zoektocht naar het juiste ziekenhuis
gebruikte ik een zelfgemaakte spalk, die
bestond uit hout en ducttape. Niet echt
ideaal, maar het was beter dan niets.
Daarna kreeg ik gips, maar hiermee kon ik
niet goed functioneren. Bovendien werd het
erg vies. Na 5 dagen was ik blij dat ik een
goede spalk kon kopen, die me niet heel
erg beperkte in mijn werk.”

Wat Tim echt gaat missen, is ‘zijn’
Gambiaanse familie in ‘zijn’ compound
(een stuk land met een muur eromheen).
“Ze zijn bang dat iemand iets meeneemt.”
Hierbinnen staan een paar huisjes die
worden bewoond door een familie van
7 personen. Bijna alles doen ze daar
samen. Eten, thee drinken, kaarten, kletsen,
djembé spelen. “Een heel gezellige boel.
In Nederland zijn we toch vaak meer
op onszelf gericht. Na 7 weken deel
uitgemaakt te hebben van deze groep
mensen, voelde ik me er helemaal bij
horen.” Tim wil graag nog een keer
teruggaan. Om zijn Gambiaanse familie
nog een keer te zien. Maar ook om - als
hij dadelijk de switch zou maken naar
de opleiding Verpleegkundige - in die
hoedanigheid daar ervaring op te doen. “In
Gambia is ook nog veel winst te halen op het
gebied van verpleegtechnische handelingen.”

“DANKBAARHEID IS
ONBETAALBAAR”

TUBAB HIER,
TUBAB DAAR

Tim bracht in de laatste week van zijn verblijf
met een andere student bedden en een
opgeknapte rolstoel naar een paar kinderen.
“Het geluk in de ogen van hen vergeet ik
nooit meer. Dat greep me heel erg aan. Die
dankbaarheid is onbetaalbaar.” Dit zal hem
altijd bijblijven. “Je moet maar afwachten of
het goede werk dat wij in gang gezet hebben,
doorgaat als wij weg zijn. Maar ik weet zeker
dat deze meisjes nog jaren plezier hebben van
de bedden. Zeker als je bedenkt dat ze daar
normaal gesproken op de grond slapen.”

Als hij de kans had, zou hij bij een volgende
trip alles weer zo overdoen. Ook de reis met
de auto ernaartoe. Dat was een onvergetelijke
ervaring. Het breken van zijn arm laat hij liever
achterwege. Begrijpelijk. Ook het woordje
tubab, dat blanke betekent, hoopt hij een
volgende keer niet meer zo vaak te horen. Te
pas en te onpas riepen de Gambianen dat naar
hem en alle andere blanken, alsof ze constant
iets van je willen. “Het was tubab hier, tubab
daar, tubab zus en tubab zo. Na 10 keer vond
ik het wel mooi geweest, maar daar dachten
zij duidelijk anders over. Ach ja, ik kan er wel
om lachen. Dat is naast mijn gewonde arm het
enige wat een beetje minder was, verder was
het helemaal fantastisch. Een aanrader voor
iedereen!” Nou, Tim, nog een keer om het af
te leren dan: ‘Bedankt voor het gesprek en het
ga je goed, tubab!’
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Maasveste
Berben
Bouw
Onderwijs en bouwsector
moeten dezelfde taal spreken
Maasveste Berben Bouw uit
St. Odiliënberg, met nevenvestigingen
in Maastricht en Landgraaf, timmert
volop aan de weg. Het bedrijf groeit
fors en de orderportefeuille is niet
alleen goed gevuld, maar toont
een verdere aanwas van nieuwe
klanten. De onderneming telt circa 70
medewerkers en is, net als de rest van
de Limburgse bouwsector, naarstig op
zoek naar nieuwe, goede vakmensen.

Peet Adams
Appart Media
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groeit en zoekt
de samenwerking
voor nieuwe
vakmensen
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Maasveste Berben Bouw heeft morgen al plaats voor
tegelzetters, timmerlieden, monteurs en enkele leiding
gevenden, waaronder een voorman, werkvoorbereider en
uitvoerder. “Het moment is niet meer zo heel ver weg, dat we
nee moeten zeggen tegen nieuwe opdrachtgevers. We zetten
nu alle zeilen bij om lopende opdrachten volgens afspraak af
te ronden", vertelt HR-manager Gaston Honings.
Hij is dan ook blij met de komst van het Centrum Innovatief
Vakmanschap (CIV) voor de Gebouwde Omgeving. “Alleen
door samenwerking in de bouwsector en goede afstemming
met het onderwijs kunnen we de uitdagingen van de
toekomst aan. En die uitdagingen betekenen vooral dat
we samen met alle geledingen weer jongeren enthousiast
maken voor de bouw. Met opleidingen die aanhaken bij de
behoefte van de sector, zodat er een einde komt aan het
tekort aan vakmensen", aldus Honings.
De schaarste op de arbeidsmarkt, maar ook de concurrentie
van een grote speler als VDL/NedCar zijn de obstakels op
weg naar onbelemmerde groei voor Maasveste Berben Bouw.
“De zuigkracht van met name de auto-industrie is groot. Het
imago uit het verleden speelt de bouw daarbij nog altijd parten.
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Het beeld van 20 jaar geleden van zwaar werk in de kou en
de regen zonder fatsoenlijke hulpmiddelen. De sector draagt
te weinig uit dat dit beeld al lang achterhaald is. In de bouw
hoef je niet meer te sjouwen en komt het niet meer alleen
aan op lichaamskracht. Veiligheid staat voorop. We zorgen
voor een werkplek zonder stofoverlast en we beschermen
ons personeel tegen de kou door bouwwerken desnoods in
te pakken en op temperatuur te houden.”
Drie pijlers
De activiteiten van Maasveste Berben Bouw zijn gebaseerd
op drie pijlers: onderhoud bij corporaties, particuliere nieuw
bouw/renovatie/schadeherstel in opdracht van verzekeringen
en projectbouw. De onderneming is allround en opereert
zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw. De jaaromzet
ligt boven de 30 miljoen euro. De geschiedenis van het
bouwbedrijf gaat trouwens al meer dan 150 jaar terug.
Directeur en enig aandeelhouder is Bas Herberigs.
Het bouwbedrijf onderscheidt zich op meer fronten als
innovatieve en duurzame onderneming. Monteurs die aan de
slag gaan bij woningbouwverenigingen werken zelfstandig.
Met behulp van een tablet leggen ze digitaal verantwoording

af over hun uren, de inzet en de voorraad van materieel.
Via een speciale app kunnen huurders van de woningbouw‑
verenigingen zelf afspraken maken met de medewerkers van
Maasveste Berben Bouw. Klantvriendelijkheid met snelle,
digitale con
tac
ten is nog zo’n karakteristiek waarmee het
bouwbedrijf zich afficheert. De onderneming ademt ook
nog steeds de cultuur van een familiebedrijf en dat betekent
korte lijnen en een grote betrokkenheid.
Razendsnel
Ook in de bouwsector gaan de veranderingen razendsnel, zo
benadrukt Honings. De bouwvakker van vandaag moet met
ICT overweg kunnen. Zeker als er rechtstreekse contacten met
de klanten zijn, moet hij communicatief zijn. Bouwtekeningen
zijn digitaal. En van medewerkers wordt verwacht dat ze
brede vaktechnische vaardigheden meebrengen.
De HR-manager van Maasveste Berben Bouw is ervan overtuigd
dat de sector alleen met een gezamenlijke inspanning kan
voorkomen dat het aantal vakmensen afneemt. “In de bouw
is volop perspectief. De woningbehoefte is groot en veel
bedrijventerreinen vragen om een opknapbeurt. Het is jammer
dat de sector in de crisisjaren niet meer aandacht heeft
besteed aan onderwijs en opleidingen. Mede daardoor kiezen
ouders voor hun kinderen toch witte boord opleidingen, die
uiteindelijk een kantoorbaan opleveren, terwijl er in de bouw
volop werk en alle perspectief is voor jongeren met een mboen hbo-opleiding.”

Cursussen
Gaston Honings is blij met de campagne die het CIV
Gebouwde Omgeving start om de bouw te etaleren als
aantrekkelijke sector voor de jeugd, de werknemer van de
toekomst. “Die medewerkers van de toekomst moeten een
brede blik hebben op hoe het bouwproces in elkaar grijpt.
We merken heel duidelijk een kentering bij onze huidige
medewerkers. Vroeger hadden weinig bouwvakkers zin om
bij te leren. Nu komen ze vragen of ze cursussen kunnen
volgen. Ook op dat front kan het CIV een belangrijke rol
spelen. Het onderwijs en de bouw moeten weer dezelfde taal
spreken. Met docenten die weten wat zich op de bouwplaats
afspeelt en bouwbedrijven die op de hoogte zijn van wat
opleidingen te bieden hebben. Alleen dat samenspel levert
nieuw talent op met de juiste vaardigheden.”
Maasveste Berben Bouw is volop in de weer met enkele
grote projecten, zoals de renovatie van het gemeentehuis
van Maasgouw en de nieuwbouw van het plan Maasresidentie
Roermond: 67 appartementen en patiowoningen aan het
water in Herten.
Honings zelf werkt inmiddels bijna een kwart eeuw in de
bouw. Hij is trots op de technische ontwikkelingen in de
sector, waar ook duurzaamheid met cradle to cradle en nulop-de-meter woningen snel oprukt. “We zijn beslist geen
behoudende bedrijfstak meer. We zijn een sector die bol staat
van geavanceerde techniek en innovaties.”
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Personeelstekort (landelijk) in de bouw 2018

22%

woningbouw

2017 – 2022 zijn er 130.000 nieuwe krachten nodig (landelijk)

73.000

17%

plekken

2%
utiliteitsbouw

2017

32.000

uitstroom van personeel
door pensioen

toename van werk

plekken

plekken

gww-bedrijven

Het aandeel jongeren (24 jaar en jonger)
in de bouw neemt af.
2008

41.000

51.000 jongeren
26.000 jongeren

uitvoerende bouw

Dat is 5% van het totaal aantal werkenden in de bouw.
Groei aantal banen
in 2018 (landelijk)

De uitbreidingsvraag in Limburg
(werknemers en zelfstandigen)
zal de komende drie jaar
maximaal 250 mensen
per jaar bedragen.

De groei van het aantal aanmeldingen
voor bouwopleidingen groeit (landelijk).
De instroom van jongeren
in dit schooljaar 2018/2019
is 20% meer dan de instroom
van schooljaar 2016/2017.

8.000

Geschat wordt dat
jaarlijks in Limburg circa
170 mensen uitstromen

De totale
Limburgse
instroomopgave komt
uit op circa
1750 personen
over de periode
2018 – 2023

Dat maakt een totaal
van 292.000 banen.

TJEU VAN DE LAAR OVER SAMENWERKING EN MINDSET
Tjeu van de Laar, directeur Gilde Bouwschool, Gilde Technische
School, Gilde Logistiek College en Gilde Creatie & Design College,
over de noodzaak van samenwerking en een nieuwe mindset.
“De eerste stap is gezet. Onderwijs, overheid en de bouw/infra
in Limburg hebben de krachten gebundeld in het CIV Gebouwde
Omgeving. Mede mogelijk gemaakt met financiële en inhoudelijke
ondersteuning van de provincie Limburg. Ketensamenwerking is
structureel nodig om pieken en dalen op de markt op te kunnen
vangen. We moeten leren samenwerken. Ook in het onderwijs.
Je kunt niet alles zelf in huis halen. Dat geldt net zo voor het
bedrijfsleven. Door kennis, kunde, technologie en personeel uit
te wisselen, sta je samen sterk en kun je voorsorteren op nieuwe
ontwikkelingen.
Die nieuwe ontwikkelingen dienen zich aan. De traditionele
bouw/infra heeft z’n langste tijd gehad en maakt plaats voor
slimme concepten, met nieuwe materialen en nadrukkelijker
gericht op gebiedsontwikkeling. We moeten toe naar een bouw
die meer anticipeert op de behoefte van de omgeving. Met
meer oog voor duurzaamheid, (her)gebruik van alternatieve
grondstoffen en nieuwe, groene energie. Dat voorkomt een
mismatch tussen leegstand en vraag. Slim meebewegen in de
dynamiek van maatschappelijke ontwikkelingen. Met tijdelijke
huisvesting voor seizoenarbeiders, toepassing van modulaire
bouw om mensen aan huis in een bijgebouw zorg te kunnen
bieden, maar ook levensbestendige woningen, prefab huizen en
toepassingen van nieuwe technologie passen in dat beeld. Met
3D-printen, slimme elektronica en robotisering.
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Bij die bouw/infra sector passen ook nieuwe instromers. Mbostudenten die durven omgaan met experimentele en duurzame
materialen. Die nieuwsgierig en onderzoekend zijn en de
ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergrijzing en het
klimaatvraagstuk, kennen en vertalen in hun werk. Daarnaast
doet de bouw zichzelf te kort door beelden te blijven seinen
over de klassieke bouwplaats, waar het óf modderig, óf stoffig
is. Bouwbedrijven moeten medewerkers binden en boeien en
zich veel meer etaleren met slimme bouw.
De schaarste op de arbeidsmarkt betekent dat de bouwsector
zich ook moet richten op het voortgezet onderwijs, werklozen
en andere beroepssectoren. In de administratieve sector
verdwijnen veel banen. Haal die mensen over om na omscholing
in de bouw aan de slag te gaan. Dat is zo’n voorbeeld van het
belang van een leven lang leren. We moeten trouwens ook af van
die terughoudendheid om mensen van 45-plus nog een baan
aan te bieden. Dat is kapitaalsvernietiging.
Als het gaat om nieuwe kansen kan Midden-Limburg als
experimenteergebied de toon zetten. Denk aan de
overschakeling van gas op warmtepompen waardoor
woningen goed moeten worden geïsoleerd. Zonder goede
klimaatbeheersing ontstaan er gezondheidsproblemen. En in de
extramurale zorg ontstaan nieuwe perspectieven. Als ouderen
meer zorg thuis krijgen, moet levensbestendig wonen en de
(sociale) infrastructuur op orde zijn. Er ligt een gigamarkt voor
nieuwe beroepen. Samen moeten we die kansen grijpen.”

Twitter
@gildeopleidinge

LinkedIn
nl.linkedin.com/company/gilde-opleidingen

Facebook
@gilde.opleidingen.roc

Vertel ons wat je van GO!zine vindt

#gozine

Instagram
@gildeopleidingen

YouTube
youtube.com/c/gildeopleidingen

gildeopleidingen.nl

DOCENT

Luke Castelijns:
sportdocent met
een missie

Luke Castelijns heeft een
missie binnen het mbo. De
docent sport en recreatie bij
Gilde Opleidingen in Venlo
wil studenten fitter maken.
Niet door ze ouderwets
te drillen, maar door hen
te laten ervaren hoe leuk
sporten is en wat het hen
persoonlijk oplevert.
Bas Poell
Stefan Koopmans
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Gilde Sportief, zo heet het moderne en gevarieerde sportprogramma dat
studenten van Gilde Opleidingen aanspoort tot een actief en gezond
leven. In het eerste leerjaar maken de jonge mbo’ers een keuze uit een
breed aanbod van sport- en bewegingsactiviteiten; op school maar ook
bij verenigingen en sportcentra in de regio. Van traditionele sporten
zoals tennis, basketbal en volleybal tot avontuurlijke clinics als duiken,
trampolinespringen en (water)skiën. En van rustgevende yogalessen tot
een grensverleggende survival. “Wat ik mijn studenten meegeef, is hoe
belangrijk het is om te blijven sporten. Als je straks 40 uur per week stage
loopt, moet je fit zijn, zo houd ik hen voor. Gezond eten en twee uurtjes per
week sporten doet wonderen”, vertelt Luke Castelijns.

Jezelf durven zijn

Plezier staat voorop in zijn sportlessen. Het is zelfs een voorwaarde om tot
sportieve prestatie te komen. Luke schept een klimaat waarin studenten
zichzelf durven zijn en zichzelf durven te laten zien en horen. “De connectie
met jongeren, daar draait het om. Ik zeg altijd: het is helemaal niet erg als
je ergens niet goed in bent. Dan gaan we gewoon op zoek naar iets wat
jij wel kunt en leuk vindt. Elke student heeft z’n eigen verhaal en talent.
Door samen in gesprek te gaan, proberen we dat naar boven te halen en te
ontwikkelen. En zo kan ik jongeren iets meegeven waar ze de rest van hun
leven plezier van hebben. Dat is het mooie aan dit vak.”

Praktijk als leerschool

Als geen ander weet Luke hoe je jongeren in het mbo aan
je moet binden. De 30-jarige sportdocent uit Eindhoven
leerde het namelijk in de praktijk. De beste leerschool.
Tien zomerseizoenen lang entertainde hij de jeugd bij
Recreatiepark TerSpegelt in Eersel. Luke bleek er geknipt
voor. Begonnen als vakantiekracht klom hij binnen een
paar jaar op tot hoofd Sport & Recreatie. Hij stond op
de planken, gaf leiding aan het recreatieteam, bedacht
nieuwe sport- en spelactiviteiten, trainde collega’s en
begeleidde in totaal zo’n 50 stagiairs uit het mbo. “Een
fantastische tijd, maar na tien jaar was ik toe aan een
nieuwe uitdaging. Ik ben gediplomeerd sportdocent, het
was tijd om daar iets mee te doen.”

De vaardigheden die hij in de beroepspraktijk opdeed,
nam de 30-jarige Eindhovenaar mee naar het mbo. “De
flexibiliteit, het gevoel voor jongeren”, noemt hij dat zelf.
“Ik herinner me nog goed mijn eerste dag bij TerSpegelt.
De onzekerheid en onwetendheid. Kan ik dit wel?
Vinden anderen mij wel leuk? Als sportdocent van Gilde
Opleidingen sta ik nu aan de andere kant. Ik begeleid
stagiairs die net als ik die eerste stap in de praktijk
zetten. Ik ken hun gevoel op die eerste dag. Ook ik was
gespannen, maar ook ik vond het geweldig.”

"Sport is mijn
uitlaatklep. Het
is het hele plaatje.
Lekker fit blijven.
Onderdeel zijn
van een team."
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DOCENT

Sport als uitlaatklep

Sporten zit in zijn bloed. “In mijn geboorteplaats
Duizel heb ik jarenlang gevoetbald. Sport is
mijn uitlaatklep. Het is het hele plaatje. Lekker
fit blijven. Onderdeel zijn van een team.
Lekker dollen, maar als het erop aankomt ook
presteren. Samen winnen, samen verliezen.
Een jaar geleden stopte ik met voetballen.
Ik wil graag andere sporten ontdekken die
ik nog niet ken. Trampolinespringen vind ik
fantastisch. Deelnemen aan de Strong Viking
runs. En misschien ga ik wel weer trainen voor
een halve marathon.”

gezonde
tips van Luke
1. Zoek de buitenlucht op!
(ook na een drukke werkdag)
2. Koop een leuke opvallende waterfles
zodat je meer water drinkt.
3. Zet thuis de fruitschaal dicht bij je werktas
en neem zo meer fruit mee naar het werk.
4. Een goed en stevig ontbijt doet wonderen.
5. Bekijk alles van de positieve kant :-).
6. Breng structuur aan voor je
eetmomenten op een dag.
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Fit voor de klas

Luke Castelijns voelt zich helemaal thuis in
het mbo. “Ook hier werk ik in een fantastisch
team. Het onderwijs blijft zich ontwikkelen,
er is nog zoveel te doen. We zijn nu aan het
bekijken hoe we Gilde Sportief ook na het
eerste leerjaar een plek kunnen geven. Het
afgelopen schooljaar zijn we gestart met
GO!Fit, een project waarmee we studenten
de kans bieden om te werken aan hun eigen
gezondheid. Door jongeren bewuster te maken
van hun leefstijl, gaan ze gezonder eten, meer
bewegen en worden ze fitter.”
De sportdocent wil dit vernieuwende pro
gramma ook graag toegankelijk maken voor
medewerkers van Gilde Opleidingen. “Het
onderwijs is hard werken. Om je werk als
docent goed te kunnen doen, is het belangrijk
dat je fit en energiek voor de klas staat. En
daar pluk je ook privé de vruchten van. Als de
zomervakantie begint, hoef je niet eerst bij te
komen en de accu op te laden. Je kunt direct
beginnen met genieten.”

MBO’ers
zijn
Bazen
Met hun skills houden ze Nederland
draaiende. Of ze nu aan vliegtuigen
sleutelen, gebouwen beveiligen of
op high tech manieren ons voedsel
produceren.
Op www.bazenvanhetmbo.nl maak
je kennis met deze Limburgse bazen.

Wil je iemand opgeven
als ‘Baas van het MBO’?

Dat kan ook!

Mail je baas naar
baas@bazenvanhetmbo.nl
en vertel waarom
hij/zij een baas is!

Bazen
van het

#

MBO

www.bazenvanhetmbo.nl

Mbo’ers:

de motor van
De Maaspoort

Nu de economie gestaag groeit en hoog opgeleid personeel steeds schaarser wordt, schreeuwt
de arbeidsmarkt in Limburg om goed gekwalificeerde vakmensen uit het mbo.
Ook Theater De Maaspoort in Venlo, waar mbo’ers en hbo’ers van verschillende sectoren
samenwerken, kan alleen maar draaien op een sterke motor. “De behoefte aan vakspecialisten
wordt de komende jaren alleen maar groter”, zegt directeur-bestuurder Leon Thommassen.
Bas Poell •
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Stefan Koopmans

Ook de theaterwereld
heeft grote behoefte
aan jonge vakspecialisten
Als we alle vakmensen uit het mbo vandaag met verlof zouden sturen, zou onze
economie als een kaartenhuis in elkaar vallen. Mbo’ers zijn de motor van de
samenleving. Zij verzorgen onze zieken, ouderen en gehandicapten, bouwen
onze huizen en wegen, repareren onze auto en CV-ketel, helpen ons in de
winkel, stylen onze haren, bedienen ons op het terras en zorgen ervoor dat we
een avond zorgeloos kunnen genieten in het theater.
Ter illustratie: zo’n 70 procent van de medewerkers van Theater De Maaspoort
in Venlo bestaat uit goed gekwalificeerde vakmensen uit het mbo. Je vindt ze
overal. Bij de receptie van het theater en het hotel. In de keuken, aan de bar
en in de bediening. In de garderobe en de schoonmaakdienst. En achter de
schermen van het theater. Mbo’ers regelen het licht en geluid, bouwen de decors
en verrichten allerlei hand- en spandiensten. Volgens eventmanager Veronique
Schmitz van De Maaspoort zijn mbo’ers onmisbaar omdat ze praktijkgericht
denken en werken. “Ik kan de processen en logistieke route bedenken, maar
zonder mensen die het kunnen uitvoeren sta ik nergens. Mbo’ers kennen als
geen ander de praktijk en kunnen tegen mij zeggen of datgene wat ik bedacht
heb wel of juist niet werkt.”

Het hokjesdenken voorbij
Denk nu niet dat hun kennis van de praktijk alleen in operationele functies van
pas komt. Daarmee zouden we mbo’ers tekort doen. Theater De Maaspoort
nam onlangs een manager Events & Business in dienst met een diploma van
de middelbare hotelschool. “Deze dame had bewust voor deze route gekozen
omdat ze praktijkgericht bezig wilde zijn. Ze heeft op alle operationele
afdelingen gewerkt en is zo opgeklommen tot manager. Om maar aan te
geven dat je op basis van talent en ervaring overal kunt komen", vertelt Leon
Thommassen. De schouwburgdirecteur houdt niet van hokjesdenken, hij heeft
het liever over mensen. “De een werkt graag met z’n handen, de ander zit
liever achter de computer of zet de lijnen uit. Ze zijn allemaal even belangrijk.
Of iemand een hbo- of mbo-opleiding heeft gehad, vind ik niet zo boeiend. De
persoon en diens motivatie en talent zijn veel interessanter.”
Daarbij is er de komende jaren ook geen ruimte om in hokjes te denken. Nu de
economie gestaag groeit, ziet ook De Maaspoort de krapte op de arbeidsmarkt
toenemen, met name in de horeca en de frontoffice van het theater en het
hotel. Drie jaar geleden solliciteerden maar liefst 250 mensen op de baan die
eventmanager Veronique Schmitz in de wacht sleepte. Die luxe tijden voor het
theater zijn voorbij. De komende jaren zijn er meer banen dan beschikbare
mensen en zijn vakspecialisten uit het mbo harder nodig dan ooit. Zeker in
De Maaspoort. Waar de bezoekersaantallen landelijk onder druk staan, trok de
Venlose schouwburg de afgelopen vijf jaar 60% (!) meer bezoekers en reeg het
de waarderingsprijzen aaneen. Het meest gastvrije theater van Nederland. De
beste evenementen- en congreslocatie. Om maar een paar prijzen te noemen.
Gasten waarderen De Maaspoort inmiddels met een 8,4.
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Wat hebben
hogere
podiumkunsten
voor zin als er
niemand naar
komt kijken?

Commercieel denken
Die hoge waardering is het gevolg van de nieuwe koers
die het theater in 2011 inzette. Een grondige renovatie en
nieuwbouw, een noodgedwongen reorganisatie en een
nieuwe, professionele marketing. Customer relationship
management, afgekort CRM, zo heet de digitaliseringsslag
die De Maaspoort maakte in haar klantrelatiebeheer. Leon
Thommassen licht toe: “In het verleden bleef de markering
veelal beperkt tot promotieactiviteiten. Maar marketing is
veel meer. Je doet marktonderzoek om er achter te komen
waar mensen op zitten te wachten, peilt de tevredenheid van
je gasten, benut de mogelijkheden van social media, gaat op
zoek naar nieuw theatertalent en analyseert klantgegevens. De
laatste jaren hebben we fors geïnvesteerd in automatisering;
in systemen waarmee we structureel data kunnen analyseren.
Zo ontdek je nieuwe trends. Bijvoorbeeld waarom mensen
een bepaalde vorm van theater ineens niet meer leuk vinden.
Die digitalisering dient maar één doel: zoveel mogelijk
mensen raken met mooi theater. Theater in de brede zin van
het woord binnen de financiële mogelijkheden die er zijn.
Cabaret, musicals en popmuziek, maar ook toneel, dans,
opera en ballet.”
Commercieel denken was jarenlang uit den boze in de
theaterwereld. Het moest per slot van rekening om de inhoud
gaan. De Maaspoort brak enkele jaren geleden met die trend
en laat zien dat je als theater juist commercieel móet denken
om het cultuurgoed overeind te houden en te versterken. “Wat
hebben hogere podiumkunsten voor zin als er niemand naar
komt kijken? Ook opera- en balletvoorstellingen verdienen
een volle zaal”, stelt de schouwburgdirecteur.
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Theaterkrachten bundelen
Eenvoudig is die missie allerminst, zeker in deze moderne
tijd waarin er voor de consument zoveel te kiezen valt.
“Onze grootste concurrent is de bank thuis, oftewel
de on demand diensten zoals Netflix. Die concurrentie
kunnen we alleen maar bedwingen als we samenwerken
met de theaters om ons heen. En dat gaan we ook doen.
We gaan samen de marketing ter hand nemen, kennis
en expertise uitwisselen en ons programma-aanbod
op elkaar afstemmen. Nu komen er jaarlijks 200.000
mensen naar de theaters in Venlo, Venray, Panningen,
Roermond en Weert. Door de krachten te bundelen en
innovatie met hoofdletters te schrijven, moeten dat een
kwart miljoen bezoekers worden.” Om die doelstelling
te bereiken, heeft De Maaspoort ook de komende
jaren goed opgeleide medewerkers nodig. “We willen
een werkgever zijn waar mensen het fijn hebben en de
vrijheid krijgen om naar eigen inzicht hun werk te doen.
Dat wordt gewaardeerd en dat horen we ook terug van
onze stagiairs van het mbo. Onze medewerkers van de
toekomst. Zij vinden het leuk bij ons omdat ze zoveel
mogen doen. Ik zeg altijd: gaat niet, bestaat niet. Je
mag elke dag de dingen anders doen, zolang je dat maar
goed uitlegt en je gasten meeneemt in jouw verhaal.”

Ultieme stage-ervaring
Over vrijheid en vertrouwen gesproken. Afgelopen maart
was De Maaspoort drie dagen lang volledig in handen
van mbo-studenten van Gilde Opleidingen. Zo’n 150
jonge vakmensen in de dop runden samen het theater,
hotel en restaurant. Ze bemanden de receptie, ontvingen
en begeleidden de gasten, kookten en serveerden de
gerechten, hielden het gebouw schoon en schitterden
zelfs op de bühne. Studenten en docenten van Gilde
Travel & Leisure College brachten drie avonden
de musical ‘All shook up - Love me tender’ op de
planken. Collega’s van Gilde Wellness & Beauty College
verzorgden de kapsels en visagie en legden gasten in
de watten met een ontspannende wellnessbehandeling.
Studenten van Gilde Food & Hospitaly College runden
de keuken en het restaurant.
Bij elkaar een totaalbeleving en daarmee de ultieme
stage-ervaring voor mbo-studenten. “Toen we dit
verzoek van Gilde Opleidingen kregen, hebben we
direct ‘ja’ gezegd. De studenten van vandaag zijn
namelijk onze medewerkers van morgen. Wij hebben
hen hard nodig en vinden het daarom belangrijk dat zij
hun vak zo goed mogelijk kunnen leren. En waar kan dat
beter dan in de praktijk”, zegt projectleider Veronique
Schmitz namens De Maaspoort. Leon Thommassen
vergelijkt het met een EHBO-cursus. “Op papier kun
je lezen wat je in acute situaties moet doen, maar de
praktijk verloopt altijd anders. Ineens is het niet meer
vrijblijvend en moet je vlammen.”

De overname door studenten was best even spannend,
zo bekent hij. “We willen namelijk geen enkele concessie
doen aan onze kwaliteit. Onze gasten mochten niet
merken dat het theater, hotel en restaurant door
studenten werd gerund. We hebben dit samen met
Gilde Opleidingen grondig voorbereid. En het resultaat
is er ook naar. Het was een groot succes.”
Veronique Schmitz zag de studenten groeien in hun
rol en als een hechte groep samenwerken. “Dat is heel
belangrijk in een theater waar alle afdelingen met elkaar
verbonden zijn. Als iemand tijdens een congres of
vergadering iets wil bestellen van de lunchkaart, moet
je bijvoorbeeld direct schakelen met de keuken.”

Jongeren binden en inspireren
Vernieuwende projecten zoals deze, waarbij mbostudenten intensief samenwerken in de praktijk,
leveren alleen maar winnaars op. Leon Thommassen:
“Deze jongeren kunnen niet alleen terugkijken op een
prachtige stage-ervaring, ze hebben nu ook met eigen
ogen gezien wat een theater is en doet anno 2018.
Dat het helemaal niet duf en stoffig is, zoals nog wel
eens wordt gedacht. Het theater is een prachtige
wereld. Hopelijk hebben we de vakmensen van morgen
door deze kennismaking geïnspireerd om straks terug
te komen. Om te werken. Of om de geest te verrijken
met een mooie theatervoorstelling. Alleen dat al zou
fantastisch zijn.”
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Medisch
Assisterenden:
de onmisbare
rechterhand van
de dokter, tandarts
en apotheker

Het geheim van
Bas Poell
Stefan Koopmans

Wie medisch assistent wil worden van een dokter, tandarts of apotheker
vindt aan de Groenveldsingel in Venlo de beste leerschool die er is. De
Keuzegids Mbo-studies gaf de drie opleidingen van de Gilde Academie voor
Medisch Assisterenden onlangs voor het vierde jaar (!) op rij het predikaat
Top-Opleiding. Teammanager Ans Siebers en enkele studenten onthullen
het geheim achter dit succes.
v.l.n.r. Tammey Ackermann, Amy Jacobs, Ans Siebers, Kyara Huys.
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Om dit geheim te ontrafelen, maken we een rondgang
op de derde verdieping die drie jaar geleden een
ware metamorfose onderging. Menig huisarts,
tandarts en apotheker zou er jaloers van worden. De
praktijkruimten ogen strak en modern en zijn volgens
de modernste technieken ingericht
om het vak op topniveau te
leren en uit te oefenen.
De Gilde Academie voor
Medisch Assisterenden
voelt niet als een school.
Het is alsof je bij je eigen
tandarts in de stoel ligt, bij
je huisarts een consult hebt of
in je buurtapotheek een recept komt
ophalen. Zo ziet praktijkleren 2.0 eruit.

Volgens
tweedejaars
doktersassistent
Tammey
Ackermann maken haar docenten het verschil.
“Zij hebben veel werk
ervaring en weten hoe ze die
moeten overbrengen. De lessen zijn interessant en
gevarieerd. Voordat je de eerste keer op stage gaat,
helpen ze je op weg en leer je alle dingen die je in de
praktijk kunt verwachten”, vertelt de 18-jarige student uit
Gennep. De praktijklessen vindt ze het leukst. “Daar leer
je bijvoorbeeld de vaardigheden die je nodig hebt om
ziektebeelden te herkennen, medisch te handelen en te
telefoneren met patiënten. Daarnaast is er veel theorie.
Ook belangrijk natuurlijk en zeker niet vervelend, maar
persoonlijk werk ik toch het liefst met m’n handen.”
Ook bij Amy Jacobs, tweedejaars van de opleiding Tand
artsassistent, zijn de praktijklessen favoriet. “Je krijgt les
van een echte tandarts zodat je weet hoe het er in de
praktijk aan toegaat.” De 21-jarige student uit Wellerlooi
voelt zich op haar plek aan de Groenveldsingel en kan
eigenlijk niets bedenken wat in haar opleiding beter zou
moeten. Wat haar opleiding tot een topopleiding maakt?
“De stages. Die worden perfect voor je geregeld.

een top-opleiding
Onderwijs en praktijk als twee-eenheid

En dan hebben we het alleen nog over de buitenkant.
De beroepspraktijk dringt aan de Groenveldsingel
door tot in de vezels van het onderwijs. “In ons team
van 25 docenten en instructeurs hebben we twee
tandartsen, een tandtechnicus, een doktersassistent
en een apothekersassistent. Zij leren onze studenten
de kneepjes van het vak. Buiten schooltijd runnen de
tandartsen hun eigen praktijk in deze regio. Ook de
tandtechnicus en de dokters- en apothekersassistent
werken in de beroepspraktijk. Deze hybride-medewerkers
weten als geen ander wat er van medisch assistenten
gevraagd wordt. Door de praktijk in de school te
verankeren, wordt de overgang voor studenten aanzienlijk
kleiner wanneer ze stage lopen. Daarbij zijn de lijntjes
met stage-instellingen ultrakort. In de begeleiding zien
studenten steeds hetzelfde, vertrouwde gezicht”, vertelt
teammanager Ans Siebers.

Tevreden studenten

De beste ambassadeurs van een topopleiding zijn
natuurlijk de studenten zelf. Zij zijn bijzonder tevreden
over de Gilde Academie voor Medisch Assisterenden,
zo blijkt uit de laatste JOB-monitor, het tweejaarlijks
tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten.

Daarbij ben ik tevreden over de inhoud van de lessen.
Wat ik leer, vind ik interessant. Als ik volgend jaar
klaar ben, wil ik gaan werken. In een tandartspraktijk.
Misschien in combinatie met een andere baan als
schoonheidsspecialiste. Dat diploma heb ik eerder
al behaald.”
Jaarlijks starten aan de Groenveldsingel ongeveer 100
studenten met hun driejarige opleiding tot dokters-,
tandarts- of apo
thekersassistent op mbo-niveau 4. In
de eerste drie periodes van drie weken bouwen ze een
uitgebreide basiskennis op in hun vakgebied. Denk aan
kennis over anatomie en pathologie, verpleegtechnische
manager
handelingen of farmaceutisch rekenen. Team
Ans licht toe: “Als je bij iemand aan het gebit komt,
moet je wel weten waar de zenuwen zich bevinden.
Wanneer je een medicijn bereidt, moet je weten wat
de mogelijke bijwerkingen zijn en of die medicatie
verantwoord is in combinatie met andere medicijnen.
Een doktersassistent voert medisch technische
handelingen uit, moet ziektebeelden kunnen beoordelen
en op basis daarvan belangrijke beslissingen nemen.
Een grote verantwoordelijkheid die veel kennis en
vaardigheden vereist.”
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4

jaar op rij
top-opleiding

Hart voor de zorg
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Moderne vaardigheden

Minstens zo belangrijk is een goede beroepshouding. Een
assistent van de dokter, tandarts of apotheker moet altijd
klantvriendelijk en sociaal zijn en in de dagelijkse hectiek
de rust kunnen bewaren. Ans: “Je hebt vaak te maken met
zieke mensen die in hun emotie wel eens anders reageren
dan normaal. Daar moet je mee om kunnen gaan. Een
medisch assisterende opleiding wordt alleen een succes
wanneer je hart klopt voor de zorg. Voor mensen. Je moet
een doorzetter zijn en uit het juiste hout zijn gesneden.”

De kennis, vaardigheden en beroepshouding, die drie jaar
lang als een rode draad door het onderwijsprogramma
lopen, worden op school zo realistisch mogelijk getraind.
Ans Siebers: “Met behulp van simulanten en via rollenspellen
oefenen studenten situaties uit de praktijk. Stel je voor dat
er iemand met een psychiatrisch verleden of Alzheimer bij
je in de apotheek of tandartspraktijk komt. Ook dan moet
je rustig blijven en zorgen dat je in gesprek blijft met de
cliënt en je collega’s."

Kyara Huys is zo’n student. De 19-jarige Blerickse startte
vorig schooljaar met haar opleiding tot apothekers‑
assistent en heeft het uitstekend naar haar zin. "Dat
komt vooral omdat de lessen zo afwisselend zijn. Geen
dag op school is hetzelfde. Het eerste jaar bouw je veel
theoretische kennis op die je later in de praktijk nodig
hebt. Als je een vraag hebt, staan je docenten altijd klaar
met een antwoord. Omdat ze zelf in een apotheek hebben
gewerkt, kunnen ze vertellen hoe het er daar aan toe gaat.
Dat is fijn”, vertelt Kyara die eind april bij Apotheek Blerick
aan haar eerste stage begon. Haar keuze voor de opleiding
Apothekersassistent was een bewuste. “Ik vind het fijn
om mensen te helpen. Maar het lichamelijke contact met
patiënten, wat je als dokters- of tandartsassistent wel hebt,
hoeft voor mij niet zo.

Opleiden voor werk

Een topopleiding kent ook geen losse eindjes.
Duidelijkheid is het motto van de Gilde Academie voor
Medisch Assisterenden. Vanaf dag 1 weten studenten hoe
hun leerroute eruitziet. Wat ze moeten kennen en kunnen.
Als ze drie jaar later hun mbo-diploma in ontvangst
nemen, hebben ze tachtig les- en veertig stageweken
achter de rug. Jaarlijks gaan er zo’n 80 tot 100
gediplomeerde dokters-, tandarts- en apothekers‑
assistenten over de rode loper. Zo’n 20 procent van hen
vervolgt zijn studieloopbaan met een hbo-opleiding
in de zorg, bijvoorbeeld als mondhygiënist, ergo- of
fysiotherapeut. De meerderheid, bij de apothekers maar
liefst 80 procent, gaat direct aan het werk. Anderen
denken nog wat langer na over hun vervolgkeuze. “De
meeste studenten die hun diploma komen ophalen,
beginnen de maandag erop al op hun werkplek. Om die
reden laten we jaarlijks niet meer dan zo’n 100 studenten
toe voor onze drie opleidingen. We willen jongeren
namelijk opleiden voor werk en niet voor werkloosheid”,
besluit Ans.

DIT
MOET
EN WIL
JE
WETEN
Van massaontslagen
naar personeelstekorten.
Het afgelopen jaar is het aantal
vacatures voor mbo-ers met
20 procent gestegen.
In totaal zijn er bijna

220.000 vacatures.
Vooral in de zorg,
de bouw, de retail,

de

installatietechniek,
de ICT en de horeca
liggen de banen voor
het oprapen.
In de zorg zijn meer dan

100.000 handen nodig
aan bed. Vooral in de
ouderenzorg is een
nijpend tekort.
Ook zijn er de komende
vier jaar 55.000 bouwvakkers
nodig. Timmerlieden, metselaars
en monteurs, échte vakmensen.
Maar Nederland en dus
ook Limburg vergrijst steeds
meer. De bevolking krimpt en
daarmee ook het aantal mbostudenten.
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Studenten moeten
uitgerust met

De

onderwijsinspectie

concludeerde in april in
haar jaarlijkse onderzoek

‘De staat van
het onderwijs’ dat

de kwaliteit van het onderwijs
in Nederland achteruit gaat en
dat we internationaal
meer terrein verliezen.
Over het mbo was
de inspectie positief.

80 procent van
de werkgevers is trouwens
tevreden over het niveau
van mbo-werknemers.
Ook de Sociaal
Economische
Raad (SER) heeft zich
in het begin van 2018 gebogen
over de toekomst van het
mbo. Volgens de SER is
arbeidsmarktrelevant opleiden
de belangrijkste opgave
voor het mbo.

voldoende kennis
van burgerschap

duurzaam toetreden
op de arbeidsmarkt.

De SER wijst ook op
de noodzaak om de

twee miljoen

laaggeletterden in
Nederland bij te spijkeren.
De razendsnelle

technologische
ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt betekenen
dat over enkele jaren wellicht
dus ook 50% van de vacatures
bestaat uit banen waarvan we
nu nog geen weet hebben.
Alleen door van een
leven lang leren
een gewoonterecht
te maken, is het mogelijk
daarop in te spelen.
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in de marge
Livinglab Zorgtechniek
Groei voor
Het Wijkleerbedrijf Venray heeft een nieuwe partner: De Zorggroep.
Hiermee komen de samenwerkende organisaties iets dichter bij
hun doel: betere informele zorg bieden aan buurtbewoners. Het
Wijkleerbedrijf leidt studenten in één jaar op tot helpende in de zorg.
In november 2015 gingen MET GGZ, Proteion, Synthese, Vincent van
Gogh, gemeente Venray, Calibris Advies en Gilde Opleidingen de
samenwerking aan om inwoners van de regio hulp te bieden waar
mantelzorgers en vrijwilligers niet aan toekomen. Dit doen ze door
studenten op te leiden in het werkveld en ze intensief te begeleiden.

De Roermondse wethouder Marianne Smitsmans
opende in april het Living Lab Zorgtechnologie op
de Kerkeveldlaan in Roermond. Dit initiatief van Gilde
Opleidingen en EIZT & ZTL wordt ondersteund met een
startsubsidie van de gemeente Roermond. Daarnaast
stellen ruim 20 bedrijven hun nieuwste vormen van
technologie ter beschikking. Denk aan beeldschermzorg,
zorgrobots, sensortechnologie en interactieve spiegels.
Er is van alles te zien en te ervaren! En: dit is nog maar het
begin. De aanwezige snufjes worden continu uitgebreid en
vervangen door de allernieuwste technologie.
Interesse? Kom een kijkje nemen! Vraag een gratis bezoek
aan via zorgtechnieklimburg@rocgilde.nl.

De werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: licht huishoudelijk werk,
boodschappen doen, wandelingen maken of gewoon een luisterend
oor bieden aan bewoners van ‘hun’ wijk. Allemaal activiteiten om de
eenzaamheid van bewoners te verminderen, het contact onderling te
bevorderen en mantelzorgers te ontlasten.
Het is een win-win situatie. De studenten die het traject volgen hebben
een afstand tot de arbeidsmarkt, ontvangen een uitkering of hebben
extra steun en aandacht nodig bij het volgen van een opleiding.

Goed tot zeer goed voor
afgestudeerde mbo’ers
Werkgevers zijn tevreden over de aansluiting
van het mbo op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit
het rapport dat SBB aan de minister van OCW
aanbood. 80% van de werkgevers beoordeelt de
beroepsvaardigheden van recent afgestudeerde
mbo’ers goed tot zeer goed.

Werk
plek
leren

IN DE PRAKTIJK
Studenten van de brede niveau 2-opleiding
Economie zijn met iets nieuws gestart:
werkplekleren. Hierbij verruilt de hele klas,
inclusief docent, één dag per week de
schoolbanken voor een afdeling binnen een echt
bedrijf. Een begeleider vanuit het bedrijf neemt
de studenten onder zijn hoede en de Gildedocent krijgt die dag een coachende rol.
De klas bemant in groepjes elke keer een andere
afdeling van een bedrijf, en doet alles wat
daarbij hoort. Per week voert ook één groepje
een onderzoeksopdracht uit. Bijvoorbeeld een
marktonderzoek of een onderzoek
naar het veiligheidsplan van een bedrijf.
De studenten werkplekleren bij onder andere:
Media Markt, Jumbo, Jan Linders, Hema,
Berden en Tuincentrum Leurs.
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Werkgevers beoordeelden recent gediplomeerde
mbo-werknemers op zeven criteria: vakkennis,
beroepsvaardigheden, beroepshouding, taal- en
rekenvaardigheden, omgang met collega’s en
leidinggevenden, bereidheid zich in te zetten voor
het bedrijf en het vermogen zich in het vak te
ontwikkelen en bij te leren. De uitkomsten geven
een positief beeld.

“Dit onderzoek laat zien dat de
samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven loont. Werkgevers zijn
actief betrokken bij het mbo en de
waardering van de werkgever voor de
afgestudeerde mbo-student spreekt uit
dit resultaat. Samen blijven we stappen
maken om een goede aansluiting tussen
onderwijs
en arbeidsmarkt te realiseren.”
Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink,
duovoorzitter SBB
Bron: SBB

Beej Benders biedt food en
horeca met topbeleving
Beej Benders aan het Mgr. Nolensplein in
Venlo trekt wekelijks zo’n 20.000 mensen.
Anderhalf jaar na de start is de droom
van Geert Benders om eten en drinken
een podium te bieden met een nieuw
totaalconcept voor 80 procent gerealiseerd.
Inmiddels kloppen andere gemeenten ook
bij hem aan om de bijzondere combinatie
van regionaal, ambachtelijk food en
betaalbare tophoreca ook in de rest van
het land uit te rollen. Een verhaal over
innovatie, beleving, kwaliteit, opleidingen en
de ambitie iets bijzonders neer te zetten.

Geert Benders

De juiste
opleiding
is het
sleutelwoord
De consument is enthousiast over de beleving bij beej
Benders. Onderzoeken wijzen uit dat de formule van
een uitgebreide versmarkt in combinatie met culinaire
hapjes, een lunch of een diner omarmd wordt. “Het
geeft mensen een warm gevoel. De ambiance wekt
vakantiesferen op met een Zuid-Europees tintje, zo
krijgen we vaak van klanten te horen", knikt Geert
Benders tevreden.

Peet Adams
Stefan Koopmans

De sfeer bij beej Benders is bijzonder. Je kunt er lekker
slenteren over de versmarkt met een vloeroppervlakte
van zo’n 2.000 vierkante meter met groenten, fruit, vlees,
brood, vis, wijn en frisdrank rechtstreeks van regionale
leveranciers. Hier geen vraagtekens bij de afkomst van
de waar. Bordjes vermelden de lokale en regionale
leveranciers. Open en transparant. Consumenten kunnen
ook gewoon contact leggen met die leveranciers.
Klanten kunnen meteen proeven van alle lekkers uit het
assortiment. Dat wordt gebruikt als ingrediënten voor
gerechtjes die ter plekke worden bereid en met een glas
wijn, of koffie uit de eigen branderij worden geserveerd.
Die hapjes kunnen in een gezellige ambiance worden
genuttigd op het Aetplein: de centrale ontmoetingsplek
voor klanten. De beleving staat ook centraal tijdens de
lunch, of het diner in het restaurant. De culinaire kunsten
van de koks in de open keuken zijn van begin tot einde
te volgen.
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Eerlijk ambacht

“Op alle fronten maken we het eerlijke ambacht weer zichtbaar.
Bakker Pijpers uit Venlo-Blerick maakt nog traditioneel brood
met meel en water en het vlees komt uit de ambachtelijke
slagerij van Gielen uit Baarlo. Ons eten en drinken is meer
dan louter brandstof zoals het in de supermarkt wordt
aangeboden. Wij plaatsen het op een voetstuk. Dat geldt ook
voor de lunches en de diners”, zo benadrukt Geert Benders.
Over een jaar moet zijn droom voor 100 procent realiteit
zijn. Het concept was zo nieuw dat er geen referentiekader
was voor zijn ondernemersplan. Voor de uitvoering daarvan
is een termijn van tweeënhalf jaar berekend. Dat betekent
nog steeds soms bijstellen en schaven. Zoals het creëren
van extra parkeercapaciteit met een speciaal kortingstarief
en de zorg voor de juiste beeldvorming bij de onwetende
consument die meent dat beej Benders toch een veredelde
supermarkt is.
Alle leveranciers met een eigen plek bij beej Benders
zijn ook partners in het concept. De omzetverhoudingen
vereisen veel afstemming. De klanten komen voor 60 procent
uit de regio Venlo. 25 procent komt uit Midden-Limburg en
zo’n 15 procent uit Duitsland. Er werken inmiddels zo’n
180 mensen, veelal in deeltijd. Daaronder ook zo’n 30
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Fantastisch initiatief

Beej Benders wordt nog niet geconfronteerd met een tekort
aan medewerkers. “We zijn een innovatieve werkplek. Dat
zorgt nu nog voor voldoende animo. Maar voor ons is het
belangrijk dat we ook op de langere termijn verzekerd zijn
van goede vakmensen. Daarom is Foodlab Limburg een
fantastisch initiatief, waar we graag aan meedoen. Het mbo
is nog steeds de hofleverancier van echte ambachtelijke
vakmensen. Die verdienen eigenlijk meer waardering dan
al die hbo'ers en universitair opgeleide mensen. Koks,
hospitality- en keukenmedewerkers zijn hard nodig om het
niveau van de horeca in Limburg te versterken. De juiste
opleiding is het sleutelwoord voor onze branche, maar
ook voor alle andere sectoren. Als ondernemers moeten
we samen met onderwijs en overheid investeren in die
opleidingen en jongeren voldoende perspectief en een
aantrekkelijke werkplek bieden met een goed salaris. Daarbij
kan samenwerking tussen ondernemers veel voordelen
opleveren. Door dure koksopleidingen bijvoorbeeld samen
te betalen en ook gezamenlijk mensen in dienst te nemen.
Het niet al te beste imago van de horeca is voor een deel te
wijten aan de ondernemers zelf, die te weinig echte aandacht
aan hun personeel schenken”, zegt Geert Benders.

Beste beleving

Volgens het onafhankelijke FoodService Instituut Nederland,
het kennisinstituut voor de branche, levert beej Benders
landelijk de beste beleving van alle zogenaamde blurring
initiatieven. Het vermengen van winkel/supermarkt en
horeca, blurring dus, is op weg een trend te worden.
Supermarktketen Jumbo is daarmee bijvoorbeeld ook
volop bezig. Benders: “Ik sluit trouwens niet uit dat je in de
toekomst in een witgoedmarkt ook een hapje kunt eten.”
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Geert Benders is ervan overtuigd dat de aantrekkingskracht
van binnensteden de komende jaren staat of valt met
belevingsconcepten. “Onze kracht is de duurzaamheid, de
ambachtelijkheid en de hang van de consument naar eerlijke
en kwalitatief hoogwaardige producten. Onze formule biedt
daarbij ook nog eens de toegevoegde waarde van cocreatie. We doen het samen met de boer, de tuinder, de
bakker en de slager uit het dorp en de regio. Over vijf jaar
zijn we in Nederland dan ook in meer steden aan het werk.
Maar wel met een overzichtelijke schaalgrootte, want het is
een misverstand dat je maar steeds moet groeien om de
consument te boeien.”
Van origine is Geert Benders trouwens zelf supermarkt
ondernemer met vestigingen in Venlo en Blerick. Wat is zijn
drive om met een nieuw horeca-concept op de markt te
komen? “Als ondernemer moet je ook je nek durven uit te
steken. Dat is verschrikkelijk spannend, maar ik wilde niet
nog meer van hetzelfde doen. Ik ben de halve wereld
afgereisd om ons concept vorm te geven en met iets nieuws
te komen, waarbij eten en drinken echt op een voetstuk
staan. Zoals het hoort.”

WAT IS FOODLAB
LIMBURG?
Foodlab Limburg is een initiatief van
bedrijfsleven, Valuas College, Arcus College,
Gilde Opleidingen, HAS hogeschool, provincie
en gemeenten om van Limburg een culinaire
topregio te maken: grenzeloos en gastvrij.
De horeca groeit. Buiten de deur eten neemt
snel toe en de consument wordt steeds kritischer.
Honderden Limburgse jongeren volgen inmiddels
horecaopleidingen in plaatsen als Venlo,
Eindhoven, en Hasselt.
Maar Limburgse horeca- en leisurebedrijven worstelen
inmiddels met een personeelstekort en slagen er
steeds moeilijker in om goed opgeleid personeel
te vinden. Dat is mede terug te voeren op het
imago van de sector.
Foodlab Limburg moet uitgroeien tot één centrum voor
innovatief vakmanschap in Limburg met veel aandacht
voor innovatief praktijkonderwijs. Onder het motto ‘de
keuken in’ verplaatst het onderwijs zich nadrukkelijker
van de schoolbankjes naar de horecaondernemingen.
Met onder meer een nieuwe kopopleiding tot
gespecialiseerd kok, gastronoom sommelier en
patissier en een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo.
Ook worden de bbl-opleidingen weer teruggebracht
in het onderwijsaanbod, zodat studenten hun werk in
de horeca kunnen combineren met onderwijs. Gilde
Opleidingen praat met ondernemers over de invulling
en uitvoering van nieuwe en bestaande opleidingen.
Inmiddels doen zo’n 80 bedrijven mee aan Foodlab.
Het is de bedoeling dat er uiteindelijk 2,7 miljoen euro
beschikbaar komt via alle partners (inclusief de subsidie
van het ministerie van OCW) om het centrum voor
innovatief vakmanschap gestalte te geven op weg naar
een Limburg als culinaire en gastvrije topregio met
volop experimenten, innovatie en beleving.
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Monique en Roger Smits runnen samen met
twaalf medewerkers Hostellerie De Hamert in
Wellerlooi. Een klassiek en stijlvol restaurant plus
tien hotelkamers aan de oevers van Mooder Maas.
Met het meest paradijselijke terras van Limburg.
De Hamert bewijst al jaren dat je ook zonder
Michelinster in het culinaire topsegment kunt
opereren. De asperges en de wildmenu’s van
De Hamert hebben bijvoorbeeld nationale faam.
Zelfs tot in regeringskringen. Maar die positie
betekent ook dat je permanent open moet staan
voor nieuwe trends en marktontwikkelingen.
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De nieuwe culinaire wegen
van Hostellerie De Hamert

Talenten zijn van
harte welkom
Schaarste op de arbeidsmarkt en gebrek aan nieuwe
aanwas van school? De Hamert kan erover meepraten. Al
vier jaar lang heeft de Hostellerie geen studenten meer in
de bediening kunnen krijgen. Monique Smits: “Dat heeft er
alles mee te maken dat jongeren moeite hebben met het
idee dat ze de handjes moeten laten wapperen. Voor de
opleidingen horecaondernemer en -manager is bijvoorbeeld
wel nog belangstelling genoeg. Maar wij moeten ook de
hand in eigen boezem steken. Als werkgevers op alle fronten
meer waardering tonen. Mensen niet maar eindeloos uren
laten draaien en ook weekeinden vrijgeven. We moeten
harder roepen en vooral ook tonen dat werken in de horeca
een prachtig beroep is. Daarvoor is wel onderwijs nodig
dat veel meer praktijkgericht is. Koken leer je alleen in de
keuken.”
Monique Smits is zelf wat je noemt een vrouw van de praktijk.
Ze behoort tot de allereerste lichting horecastudenten van
Gilde Opleidingen, die toen nog alleen domicilie had in
Venray. Als weekendhulpje en glazenspoelster in De Hamert
bloeide er iets moois tussen haar en Roger, de zoon van de
toenmalige eigenaar Pieter Smits. Dat leidde niet alleen tot
een huwelijk. Ze zijn ook samen gastheer en -vrouw van de
grote schare fans van De Hamert.
Zo’n 30 jaar later beaamt Monique dat de liefde en de
passie voor de horeca nog steeds de beweegredenen zijn
om gemiddeld 60 uur in de week voor De Hamert in de
weer te zijn. “Nog altijd geeft het geweldige voldoening als
gasten na een diner laten weten dat ze hebben genoten.
Daar doe je het voor.”

Klimaatverandering

Ondernemerschap in de horeca vereist flexibiliteit en
vooral ook open ogen voor veranderingen op de markt.
De Hamert is in het verleden altijd een synoniem geweest
voor copieus tafelen tot acht en negen gangen toe met
al net zo’n uitgebreide wijnarrangementen. “We bespeuren
een andere mentaliteit bij de gasten. Gezond eten en
minder alcohol zijn daar enkele voorbeelden van. Daar
haken we dus op in. Veel lichter koken, hooguit vier gangen
en minder sauzen. Mensen gaan ook vaker uit eten. Geen
lang avondje uit, maar eten om te eten. Als je als horeca
dan ergens midden in de stad zit, heb je het gemakkelijker.
We zitten op een fantastische locatie, maar je moet dan
wel extra kwaliteit en een bijzondere sfeer bieden om de

klanten aan je te binden. Ons Maasterras is dan van veel
toegevoegde waarde. Dat biedt een droomdecor om van
mei tot oktober buiten te tafelen. Klimaatverandering? De
zomers mogen van ons snel langer en warmer worden",
lacht Monique.

Maatjurk

De Hamert gaat zich ook nadrukkelijker op de doelgroep
van veertigers en vijftigers richten. Er zijn plannen om het
restaurant de hele dag te openen. Gasten kunnen dan
doorlopend en in een informele sfeer terecht voor een
scala aan kleine gerechten. De Hamert gaat zich eveneens
nadrukkelijker etaleren als uitvalsbasis voor activiteiten en
uitstapjes. Dat sluit als een maatjurk aan bij de duizenden
recreatieve fietsers en de legioenen toeristen die tijdens
weekenden willen genieten van het mooie Noord-Limburg
en daarbij ook op zoek gaan naar culinaire pareltjes in het
groen. Volgens Monique Smits komt het FoodLab Limburg
op het juiste moment. Ze denkt dat het met de teloorgang
van Limburg als bourgondische, culinaire koploper reuze
meevalt. “Er is nog kwaliteit genoeg. Maar er wordt al jaren
gemopperd over de aansluiting van het onderwijs op de
praktijk. Dat laat te wensen over. Al moet ik daarbij meteen
aantekenen dat Gilde Opleidingen alle moeite doet om
de leermeesters te betrekken bij het onderwijs. Maar het
is absoluut nodig dat er nieuw elan komt. Vooral met de
invoering van bbl-opleidingen waarbij de praktijk centraal
staat. Wat dat betreft, is het nu of nooit.”

Heerlijke rust

Ooit begonnen als smokkelaarskroeg, manifesteert de
Hostellerie zich nu op haar site www.hamert.nl met bijna
zeventig jaar culinaire traditie op hoog niveau. Maar ook
met gastronomie aan de Maas die jong en innovatief is. “Ja,
we blijven klassiek en chique maar dat zijn karakteristieken
die bij elke nieuwe trend aansluiten. We bieden volop
dynamiek, maar ook de heerlijke rust waarvoor mensen uit
de Randstad naar De Hamert komen.”
Oh ja. Horecatalenten die zich willen bewijzen, kunnen
vandaag nog aankloppen bij De Hamert. Monique Smits:
“Ze zijn van harte welkom en kunnen meteen aan de slag in
de keuken en de bediening.”
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OUDER S A A N HE T W O O R D

Heather Huijers
Opleiding: Schoonheidsspecialist
Plaats: Budel
Leeftijd: 20 jaar
Sylvia Beugelsdijk •

Stefan Koopmans

“Kom je er niet linksom,
kom je er wel

rechtsom”

Heather liep als vierjarig meisje
hersenletsel op. Na de basisschool
kwam
ze
terecht
op
het
praktijkonderwijs in Weert. Daar
haalde ze vanaf het begin de ene 10
na de andere. Haar zelfvertrouwen
kreeg hierdoor een enorme boost.
Omdat ze het zo goed deed, kon ze
na de eerste 4 maanden instromen
in het reguliere onderwijs, maar
ze had het zo naar haar zin dat we
hebben besloten dat ze die opleiding
gewoon zou afmaken.

Tijdens een stage bij parfumerie
Douglas in Eindhoven kwam ze tot
de ontdekking dat ze heel graag
schoonheidsspecialiste
wilde
worden. Dat betekende eerst een
niveau 2-papiertje halen. Ze schreef
zich in bij Summa College voor de
opleiding verkoopmedewerker, een
logische stap aangezien ze daar
‘om de hoek’ woont. Puur verkopen
was niet haar ding. Wel raakte ze
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meer en meer gecharmeerd van
de combinatie advies, verkoop en
schoonheidsverzorging. Met deze
wetenschap én het diploma niveau
2 op zak, stond ze voor de keuze:
ga ik naar Summa College of Gilde
Opleidingen?
Als je al ergens een opleiding
volgt, dan is het vrij logisch dat
je je daar ook aanmeldt voor een
vervolg. Zo ook Heather. Ware het
niet dat we een tip kregen van een
schoonheidsspecialiste
in
onze
woonplaats om ook eens bij Gilde
Wellness & Beauty College in Venlo
te gaan kijken. Het gesprek en de
rondleiding daar maakten zoveel
indruk dat ze besloot voor Venlo
te gaan en niet voor Eindhoven.
Ondanks de langere reistijd. Die
neemt ze voor lief. De school
bevalt haar heel goed, zo veel beter
dan Summa. Het is kleinschaliger,
persoonlijker en de begeleiding is

Moeder Marjosee Huijers
over dochter Heather

beter. Bij mentor Dorrie Smeets
bijvoorbeeld kan Heather voor alles
terecht. Ik heb haar nog nooit zo
graag naar school zien gaan als nu.
Wat ze hierna nog gaat doen? Ze wil
naar de niveau 4-opleiding Allround
Schoonheidsspecialist. En daarna?
Waarschijnlijk werken bij een zaak
als Douglas of ICI Paris, maar ik
sluit iets anders ook niet uit. Er zijn
mogelijkheden genoeg.
Leraren van het praktijkonderwijs
verwijzen sommige kinderen door
naar Heather. Ze geldt als een
voorbeeld. ‘Praat maar eens met
Heather. Je hoeft echt nog niet te
gaan werken als je klaar bent na 5
jaar praktijkonderwijs. Er is veel meer
mogelijk.’ Dan moet je Heather eens
zien glunderen van oor tot oor. We
zijn zo trots op haar! Ik zeg altijd:
Kom je er niet linksom, kom je er wel
rechtsom. En zo is het.

Jeremy Bosman
Opleiding: Allround Militair Medewerker Genie
Plaats: Venlo
Leeftijd: 23 jaar
Sylvia Beugelsdijk •

Stefan Koopmans

“JEREMY IS HELEMAAL
IN Z’N ELEMENT”
Moeder Annemarie Bosman over zoon Jeremy

Jeremy is van ver gekomen. Via
speciaal onderwijs kwam hij terecht
bij Gilde Entree Onderwijs. Dit
schooljaar startte hij met de niveau
2-opleiding Militair Medewerker Genie
bij Gilde Instituut voor Veiligheid.
Binnen 4 maanden mocht hij al
doorstromen naar Allround Militair
Medewerker Genie op niveau 3.
Wie dit een paar jaar geleden verteld
had, had ik voor gek verklaard.
Jeremy lag in het verleden vaak
overhoop met zichzelf. Daardoor had
hij geregeld ruzie met leerlingen en
onenigheid met leraren. Bovendien
zat hij liever te gamen dan dat hij
leerde. Op het vmbo dook hij pas de
laatste week voor de examens in de
boeken. Te laat in onze ogen. Maar
Jeremy vond dit een prima timing
en kreeg nog gelijk ook. Hij slaagde
voor de theorie met buitengewoon
goede cijfers.
Helaas wilde hij, net 18 geworden,
gaan werken. Maar ook hier vond hij

zijn draai niet. Op zijn 21ste borrelde
zijn droom weer boven… een baan bij
Defensie. Dat betekende weer terug
de schoolbanken in.

gehoord. Hij was zó blij. En zijn vader
en ik deelden die blijheid natuurlijk
en waren supertrots.

Na wat speurwerk op internet en
het bezoeken van een paar open
dagen, schreef Jeremy zich in voor
de Entreeopleiding Installatie- of
Constructietechniek,
een
mooie
opstap
richting
een
militaire
opleiding. Eerlijk gezegd ging het
hier in het begin ook niet vlekkeloos.
Totdat coördinator Tom Kockelkorn
tot hem door wist te dringen en
hem stimuleerde de opleiding af te
maken. Ook hier haalde hij het weer
met glans.

Vanaf het moment dat Jeremy begon
met de opleiding Militair Medewerker
Genie is hij helemaal in z’n
element. De enthousiaste docenten
stimuleren hem tot grootse daden
te komen. Daarom petje af voor het
docententeam. Jeremy kijkt tegen
hen op en wil in sommige gevallen
ook bereiken wat zij bereikt hebben.
Hij deed het zó goed, op school en
op stage, dat hij in december zelfs
mocht overstappen naar de opleiding
Allround Militair Medewerker Genie
op niveau 3.

Nu kwam zijn droom binnen hand
bereik, alleen moest hij met zijn lichte
scoliose wel nog door de strenge
lichamelijke keuring zien te komen.
En dat lukte! ‘Of je alle functies kunt
uitoefenen bij Defensie valt nog te
bezien’, zei de keuringsarts, maar dat
heeft Jeremy volgens mij al niet meer

Hij is een en al enthousiasme. Of
Jeremy nu moet opdrukken in de
regen of wordt gedrild door de
commandant, hij ondergaat het met
een big smile. Hij is hier op z’n plek.
En ik ben zo blij en zo trots op hem.
Ik heb echt een heel andere zoon
gekregen!
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STAGE B E D R I J F

“Ik ben hier als zaterdaghulpje
begonnen”, zegt Mario op ’t
Root, general director bij Wetron,
een internationale logistieke
dienstverlener. Hij vertelt dit
terwijl hij me ophaalt in de hal.
Een secretaresse heeft hij niet.
“Daar doen we niet aan… Ik wil
het liefst gewoon meedraaien en

een fijne
werkgever
met genoeg
kansen

gevoel blijven houden met alle
facetten van het bedrijf. Hands on
en niet vanuit een ‘ivoren toren’
managen.” Maak kennis met een
down-to-earth bestuurder, die zijn
werknemers op handen draagt. Een
voorbeeld voor velen.
Sylvia Beugelsdijk •
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Wetron (Weerter Transport Onderneming) is een internationale logistieke
diensterverlener, gespecialiseerd in totaaloplossingen op het gebied van
transport, logistiek en warehousing. Het bedrijf is in 1962 opgericht door
Jan Maas. In 2016 nam Mario op ’t Root het stokje over van Paul Maas,
de zoon van Jan. Wetron heeft vestigingen in Weert, Venlo en Roemenië.
Er werken in totaal zo’n 125 personen.
Wetron is een van de partners in Centrum voor Logistiek Vakmanschap (CLV).
Wat vervoert Wetron? Van grote mensen luiers tot onderdelen van DAF
en van wijn tot marmer.
Bij warehousing lopen de goederen uiteen van frisdrank tot elektronica,
van plaatmateriaal voor interieurbouwers tot producten voor tuinders.

S TA G EBED RIJ F

Wetron
Mario op 't Root
General director

Het begon op de heftruck

“Ik kijk niet dagelijks op de bankrekening”

Mario op ‘t Root, nu 37, is 16 als hij bij Wetron als
zaterdaghulp begint. Er waren 3 opties: vrachtwagens
wassen, eraan sleutelen of als heftruckchauffeur aan
de slag. Hij koos voor dat laatste. “Niets mooier dan
als puber te rangeren met zo’n heftruck vol power”,
glundert hij.

Dat moet ook af en toe, maar dat is niet zijn drijfveer. “Mijn
drive is om met Wetron verder te komen. We hoeven niet
marktleider te worden. We willen een leuk familiair bedrijf
blijven. Een fijne werkgever met genoeg kansen. Je doet het
goed als werkgever als je werknemers ook ambassadeurs
zijn. Dat ze trots zijn. Goeie werknemers zijn de belangrijkste
voorwaarden voor succes.” Maar waar vind je nu en in de
toekomst de juiste mensen?

Met zijn diploma van de Vervoersacademie op zak, ging
hij fulltime aan de slag bij de Weertse onderneming.
Na een jaar maakte hij een uitstapje van 4 jaar naar de
agrarische logistiek. In 2007 keerde hij terug op het
vertrouwde nest als commercieel directeur. Net in de
tijd toen de crisis op de deur klopte. “En zoals dat vaker
gaat, schept zo’n moeilijke periode een hechte band.”
Op ‘t Root loodste Wetron met verve door de crisisjaren
heen. Het was niet meer dan logisch dat hij vanaf toen
ook operationeel verantwoordelijk werd. Paul Maas, de
toenmalig algemeen directeur, zag in Mario op ‘t Root
een waardig opvolger. Maas gaf dan ook in 2016 met
een gerust hart de dagelijkse leiding over.

“Ik ben dingen anders gaan doen”
Wetron telde vóór de crisis 160 vrachtwagens, nu 65,
terwijl de omzet gestegen is. Het logistieke bedrijf
vervoert al jaren veel goederen via het spoor. Vooral
door de schaarste aan vrachtwagenchauffeurs, maar
ook doordat het kosten bespaart. Een trein staat gelijk
aan 31 opleggers. Chauffeurs en vrachtwagens gaan
niet mee, alleen de laadeenheid. Je hebt dus minder
chauffeurs, vrachtwagens en diesel nodig, maar wel
meer kantoorpersoneel dat alles regelt. Een mooie niet
onbelangrijke bijkomstigheid: vervoer via spoor zorgt
meteen voor verlaging van CO2-uitstoot.
Daarnaast is warehousing, op 7 plekken in Weert en
Venlo, meer op de kaart gezet. “We ontzorgen de klant
door naast de logistieke dienstverlening ook ruimte te
verhuren, inpakwerkzaamheden te verzorgen, goederen
om te pakken of douanedocumenten in orde te maken.
Doordat we langdurige contracten afsluiten, geeft ons
dat zekerheid. Win-win dus.”

Connectie lesstof en bedrijfsleven gaat soms mank
Het onderwijs moet aantrekkelijker en uitdagender worden.
En soms ook meer up-to-date. Met als doel dat er minder
studenten uitstromen. En dat er dus meer afstudeerders
komen. Daarom is het Centrum voor Logistiek Vakmanschap
(CLV) in het leven geroepen. Het samen optrekken van
bedrijfsleven, onderwijs en overheid is pure noodzaak. Hoe
maken we het interessant voor de student? En hoe houden
we hem in de regio en binnen de bedrijven hier?
“We zijn nu met een aantal CLV-partners en docenten van
Gilde Logistiek College bezig ideeën te spuien om de lesstof
te verbeteren en meer te laten aansluiten op de gang van
zaken in de logistiek. De docenten zorgen ervoor dat deze
ideeën didactisch verantwoord doorgevoerd worden.”

“Zwemmen zonder kopje onder te gaan”
Het is ook buiten de schoolmuren belangrijk jongeren
enthousiast te maken voor het vak. Veel stage lopen in de
dynamische logistieke wereld is daarbij een must. Net als
rondleidingen bij bedrijven en gastcolleges. Bij Wetron zijn
bijna het hele jaar stagiairs aan de slag; hbo’ers en mbo’ers.
Wat opvalt is dat de hbo’ers meteen willen managen, terwijl
mbo-stagiairs van de opleiding Manager Transport en
Logistiek weten dat ze ‘onderaan’ moeten beginnen en dat
absoluut niet erg vinden.
Tijdens het halfjaar stage in het laatste schooljaar van het
mbo heeft Mario op ‘t Root meteen in de gaten wie een high
potential is. “Ik krijg veel energie van het ontdekken van een
groeidiamant. Ik laat de stagiair eerst zwemmen, zonder hem
kopje onder te laten gaan. Dieper en dieper. Zo komt hij
steeds verder. Dat is voor mij echt een uitdaging. En het geeft
voldoening als je ziet hoe ver hij uiteindelijk komt.”
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VRAGEN

1

Als bestuursvoorzitter geeft u 4
jaar leiding aan Gilde Opleidingen.
Wat gaat goed en wat kan beter?
“We richten onze blik nu veel
meer dan ooit naar buiten. Het
omgevingsbewustzijn is verhoogd.
De relatie met de beroepspraktijk
is verstevigd via onder andere de
Centra voor Innovatief Vakmanschap
in de logistiek, installatietechniek en
gebouwde omgeving.
Ook de banden tussen het
provinciebestuur en het Limburgse
mbo zijn aangehaald. De inkomsten
en uitgaven van Gilde Opleidingen
zijn in balans en de onderwijs‑
inspectie heeft recentelijk nog
geconcludeerd dat de kwaliteit van
ons onderwijs meer dan op peil is
en dat onze gezamenlijke bestu
ring goed functioneert. Het aller
belangrijkste is dat we met alle
partijen moeten blijven streven
om die kwaliteit nog verder op
te stuwen, want het belang van
onze studenten staat centraal.
De
informatievoorziening
naar
die studenten is trouwens een
onderwerp dat extra aandacht
behoeft en beter kan. Ook wil ik
nadrukkelijker gaan kijken naar de
schoolkosten. Voor veel gezinnen is
dat toch een forse onkostenpost.”

2

aan Peter Thuis
V O O R Z I T T E R C O L L E G E VA N
BESTUUR GILDE OPLEIDINGEN

Profileert Gilde Opleidingen zich
voldoende
in
een
tijd
dat
Limburg met de economische
hoogconjunctuur schreeuwt om
beroepskrachten?
“Het tekort aan beroepskrachten
is deels terug te voeren op de
bevolkingskrimp en de vergrijzing.
Dat krijg je als school niet opgelost.
Gilde Opleidingen steekt op veel
fronten extra de handen uit de
mouwen voor meer balans op de
arbeidsmarkt.

Het bedrijfsleven zou
meer baangaranties
kunnen
bieden.
We
stemmen
ons
onderwijs
fijnmaziger af op de praktijk. Dat
doen we bijvoorbeeld samen met
Albert Heijn en Civa bij Entree
Onderwijs, maar ook bij de nieuwe
horeca-opleidingen in Weert in een
restaurant in bedrijf. We hebben
ook een samenwerkingsverband
met Rockwool en Océ. Deze samen
werkingen zijn belangrijk omdat
ook de bijscholing van de huidige
beroepsbevolking steeds belang
rijker wordt.
Met het Gilde Loopbaancentrum
willen we mensen in beweging
krijgen en houden als het gaat om
hun eigen loopbaan. Want jezelf
blijven ontwikkelen is in deze tijd
pure noodzaak. Jongeren maar
ook werkenden in Midden- en
Noord-Limburg kunnen bij het
loopbaancentrum terecht met vragen
over opleidingsmogelijkheden, loop‑
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3

baanontwikkeling en de actuele
behoefte van de arbeidsmarkt.

Met de inburgeringscursus én het
vervolg via beroepsscholing voor
nieuwe Nederlanders, proberen we
ook nadrukkelijk hun band met het
mbo en daarmee de arbeidsmarkt
te leggen. Verder promoten we het
mbo veelvuldig in de media en
benadrukken we steeds de kansen
die een beroepsopleiding op de
arbeidsmarkt biedt.”

Proeft u een verandering in de waar
dering voor het mbo in de samen
leving?

“Ik ben blij dat de provincie Limburg
tegenwoordig volop oog en oor
heeft voor het mbo. Ik bespeur ook
enkele trends die extra uitdagingen
betekenen. Het bedrijfsleven neigt
meer naar hoger opgeleid personeel,
dat er niet altijd is. Ik denk dat extra
investeren in werknemers met een
mbo 4 niveau, een waardig alternatief
is voor een ontbrekende hbo'er.
Technologische ontwikkelingen gaan
razendsnel. Eisen worden zwaarder
en veel werk wordt ingewikkelder.
Daar komt bij dat ouders er vaak de
voorkeur aan geven hun kinderen
naar de havo te sturen. Daar staat
tegenover dat heel Nederland
schreeuwt om goede vakmensen.
We zouden samen voor een extra
prikkel moeten zorgen voor het
mbo. Het bedrijfsleven zou meer
baangaranties kunnen bieden aan
mbo’ers. Daarmee kun je studenten
aan je binden. En samen moeten
we nog meer trots over goed
vakmanschap uitdragen.”

4

Welke opleiding zou u zelf kiezen als
u in het mbo aan de slag zou gaan?
“Mijn vader was elektro-mechanicus.
Mijn keus zou vallen op de mecha
tronica. Als ingenieur vind ik de
combinatie van werktuigbouw en
elektronica fascinerend.”

5

Hoe ligt Gilde Opleidingen in de
markt bij studenten?

“De studenten geven Gilde Oplei
dingen een ruime voldoende. Dat
is heel wat als je bedenkt dat
onze studenten in een levensfase
zitten die met zich meebrengt dat
ze overal erg kritisch op zijn. De
student zelf, niet zijn ouders, is ons
eerste aanspreekpunt. Dat past bij
het niveau en hun levensfase. Het
zijn jongeren die de laatste stappen
zetten op weg naar hun eigen plek in
de maatschappij.”

Op uw twitterprofiel manifesteert u
zich als ridder te voet in de orde van
het mbo. Leg eens uit.
“(Lachend) Je hebt je huiswerk
gedaan. Op het bureau van president
Kennedy stond de spreuk 'O, God,
thy sea is so great and my boat is

so small'. De opgave in het mbo
is groot. Desondanks wil ik - naar
ik hoop niet als `dolende ridder’blijven vechten voor het mbo. Ook
al gaat het vaak maar om kleine
stappen die je kunt maken. We zitten
niet verheven op een strijdros in het
mbo, we gaan te voet. De samen
leving gaat ervanuit dat het mbo er
altijd is. Dat maakt het extra moeilijk
om je als bijzonder te profileren,
terwijl we natuurlijk wel bijzonder en
van veel toegevoegde waarde zijn.
De samenwerking met het bedrijfs
leven is daarom zo belangrijk. Samen
zijn we aan onze stand verplicht
om iets voor onze omgeving te
betekenen. Werkgelegenheid bieden
aan goede vakmensen. Je zou kunnen
zeggen dat het mbo een van de pijlers
is van Verantwoord Maatschappelijk
Ondernemen. Dus: ook als ridder te
voet kun je kruistochten on
der
nemen. Maar wel samen met andere
partijen.”

“Gilde Opleidingen is een school die
omgevingsbewust opereert, kwaliteit
centraal stelt en alle aandacht richt
op de student. Met die elementen
leveren we studenten af die met
beroepstrots (het hart), kennis
(het hoofd) en vaardigheden (de
handen) hun vak beheersen. Met
minder regelzucht van de overheid
krijgen we extra ruimte om ons
nog meer te concentreren op de
specifieke behoefte van de regionale
arbeidsmarkt. We tonen volop lef
met de initiatieven die ik eerder
noemde. Dat zijn initiatieven waarin
we zelf ook geld steken, omdat
we ervan overtuigd zijn dat we
daarmee kunnen excelleren en met
nog meer zelfvertrouwen aan de
juiste uitstraling kunnen bouwen.
We gaan ons ook veel meer
focussen op bijscholing van de
huidige
beroepsbevolking.
Met
al die initiatieven zorgen we voor
het echte werk. Voor vakmensen
waarmee Nederland groot werd".

7

Trots, vertrouwen en lef is de titel
van het akkoord dat het mbo voor de
komende vier jaar heeft afgesloten
met het Rijk. Hoe geeft Gilde
Opleidingen vorm aan de doelstelling
om beroepsonderwijs voor iedereen
aan te bieden en een leven lang
ontwikkelen mogelijk te maken?
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Zetten overheid en bedrijfsleven
voldoende stappen voor het mbo?
“Het Rijk zorgt voor adequate
financiering van het mbo, inter
nationaal gezien doen we het
vergelijkenderwijs erg goed. Wij
staan zelf aan de lat om samen
met de regio, het bedrijfsleven en
de provincie te bekijken waar we
extra dekking moeten vinden voor
gebieden waar we regionaal gezien
op moeten excelleren.

Het grootste
deel van onze
studenten
wil de zorgsector in.
Daarbij mag wat mij betreft nog
nadrukkelijker meewegen dat het
mbo een steunpilaar is van onze
economie en maatschappij. Over
tien jaar willen we allemaal ook nog
goed geholpen worden in zieken- en
verpleeghuizen. Welnu, een groot
deel van onze studenten wil de
zorgsector in. En we zetten alles
op alles om voldoende technische
vakmensen af te leveren. Met alle
respect voor mensen met alleen een
havodiploma: alleen door goede en
voldoende vakmensen af te leveren
kunnen we de komende jaren de
tekorten op de arbeidsmarkt terug
dringen.”
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We blijven
fris en bij de les
door de samenwerking met het
bedrijfsleven.

9

Wat is het toekomstperspectief voor
Gilde Opleidingen?

“We hebben momenteel zo’n 9.000
studenten. In 2025 hebben we als
gevolg van demografie vermoedelijk
nog 7.000 tot 8.000 studenten,
verspreid over minder gebouwen
dan nu. Dat is helemaal niet erg als
je er maar adequaat op reageert, en
meebeweegt in je kostenstructuur en
kwaliteit voor kwantiteit stelt. Aan
de andere kant groeit de roep om
bijscholing van de beroepsbevolking,
in de vorm van modules en maat
werk. We blijven fris en bij de les
door de samenwerking met het
bedrijfsleven. Daarvoor is het nodig
dat we razendsnel aansluiten op
ontwikkelingen in de beroepspraktijk
en innovaties in de markt. Er liggen
kansen in de verduurzaming van de
logistieke sector via bijvoorbeeld
e-fulfillment. Al die bedrijven in die
grote loodsen moeten over de juiste
mensen beschikken om ook op
termijn hier te blijven. De techniek
in de agrosector biedt perspectief
en natuurlijk blijven we in de weer
om het midden- en kleinbedrijf in de
regio vitaal te houden. Dat is en blijft
de economische motor.”

10

Hoe houdt Peter Thuis aansluiting
bij de denk- en leefwereld van zijn
studenten?

“Ik wil weer zelf les gaan geven bij
Gilde Opleidingen. Ook heb ik laatst
praktijklessen koken bij het Gilde
Food & Hospitality College gevolgd,
en praat ik regelmatig met studenten.
Bovendien hoor ik via 1100 mede
werkers vrijwel dagelijks wat er leeft
in de klaslokalen: zij hebben de echte
aansluiting met onze studenten, door
hun betrokkenheid en passie voor het
vak. Daarnaast hebben mijn vrouw en
ik twee dochters in dezelfde leeftijd
als onze mbo-studenten. Die houden
me niet alleen bij de les, maar ook bij
de tijd, zij vertellen me wat ik echt
niet meer kan dragen, denken en
doen.”

Julia Velter (18) uit Heyth

Ik wil
de zorg
beter
maken

Sylvia Beugelsdijk
Karin de Jonge

‘Zuster’ worden was zeker geen meisjesdroom
van Julia. De mensen in haar directe omgeving
wisten het echter al lang dat ze geknipt was om
verpleegkundige te worden. “Dat zorgzame heb
ik altijd in me gehad, maar het heeft echt even
geduurd voordat ik wist wat ik wilde worden”,
vertelt Julia Velter (18) uit Heythuysen de dag
na haar uitverkiezing tot hét TopTalent 2018 van
Gilde Opleidingen. Maak kennis met een jonge
vrouw met een warme persoonlijkheid, een
flinke dosis enthousiasme en enorm veel passie
voor haar beroep.
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uysen

Die avond in mei op de bühne van de
grote theaterzaal in De Maaspoort in
Venlo vroeg presentator van de avond Lex
Uiting haar waarom de aanwezigen op
haar moesten stemmen. Haar opponenten
brachten er - overmand door de zenuwen
én de onverwachte vraag - niet veel uit.
Julia wel, die sprak haar memorabele
woorden: “Ik wil de zorg beter maken. En
jullie hebben allemaal vroeg of laat zorg
nodig.” Ze stal hiermee de harten van
de mensen in de zaal. Niet gek dat de
meeste stemmen naar de 18-jarige student
Mbo-Verpleegkundige gingen die naar
eigen zeggen helemaal niet verwacht had
te winnen. “Maar het is een grote eer.”
Later voegde ze er nog aan toe: “En ik
heb heel veel zin in de landelijke MboUitblinkersverkiezing.”

"Dat zorgzame heb ik
altijd in me gehad,
maar het heeft echt
even geduurd voordat
ik wist wat ik
wilde worden."

“Liever een halfuur te laat klaar”
Er is over de zorg al een hele tijd
veel te doen. Dat er dingen moeten
veranderen staat als een paal boven water.
Julia is heel stellig over wat zij vindt dat
veranderd moet worden: “Er moet meer
tijd komen voor cliënten en patiënten.
Ze zitten echt soms om een praatje
verlegen of willen een keer samen een
ommetje maken buiten, maar vaak is de
verpleegkundige of verzorgende binnen
‘no time’ alweer weg.” Ouderen die weinig
of geen bezoek krijgen, hebben het extra
nodig; een luisterend oor, een troostend
woordje of gewoon even gezellig kletsen
over koetjes en kalfjes. “Ik ben zelf liever
een halfuur te laat klaar met mijn ronde dan
dat ik als een soort Zoef de Haas door de
gangen en kamers heenren en niet echt tijd
heb voor mijn cliënten.” Om dit structureel
te doorbreken in haar eentje zal niet gaan
lukken. Maar ze wil in ieder geval het goede
voorbeeld geven. Door de tijd te nemen
voor cliënten. “Ik blijf bij de een wat langer,
dan bij de ander. En dat doe ik de dag erna
omgekeerd bijvoorbeeld. Zo hou ik het
tijdverlies een beetje in de hand.”
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Rode wangen spreken boekdelen
Op school, op haar stageplek Sint
Josef in Wessem (onderdeel van
Stichting Proteion) en op haar bijbaan
bij Beek en Bos in haar woonplaats
lopen ze met haar weg. Fiet Fermont,
haar stagebegeleidster bij Proteion
had haar pupil opgegeven voor
TopTalent van Gilde Opleidingen.
Op het aanmeldformulier wond ze
er geen doekjes om: ‘Julia presteert
bovengemiddeld tijdens haar stages.
Ze zoekt naar uitdagingen en
neemt haar verantwoordelijkheden.
Bovendien is ze professioneel,
leergierig en een kanjer in het
inschatten
van
situaties.
Niet
onbelangrijk binnen de zorg.’ Julia’s
trajectbegeleider Bart Verbruggen
voegde daar op de bühne nog aan
toe: haar warme persoonlijkheid
en de wil om nóg beter te worden.
Julia’s rode wangen kleuren na het
horen van zoveel complimenten
nóg donkerder voor zover dat nog
mogelijk is.
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“Ik wil iets betekenen voor mensen”
Julia hoopt straks als ze klaar is met
studeren - op het mbo en daarna
nog op het hbo - in een ziekenhuis
te werken als verpleegkundige. “Ik
wil er echt voor de mensen zijn.
Iets voor hen betekenen. En niet
alleen in Nederland. Ook in het
buitenland ga ik mijn hulp aanbieden.
Ik ben nu bezig om volgend jaar
tweeëneenhalve maand stage te gaan
lopen in Pretoria, de hoofdstad van
Zuid-Afrika. Om daar op een school
EHBO-lessen te geven aan kinderen.
Je moet bij de basis beginnen.” En
dat siert Julia, ze heeft het hart op de
juiste plek.

Julia
presteert
bovengemiddeld
tijdens haar
stages

WEETJES

over Julia
Wat doe je het liefst
in je vrije tijd?
Stappen of een terrasje pikken met
vriendinnen of mijn vriend. Uit eten,
shoppen, op vakantie gaan, ik ben
voor veel dingen in.

Heb je ook een minder
goede eigenschap?
Jazeker. Ik leg de lat voor mezelf
hoog, dat levert vaak stress op.
Ook ben ik wel eens koppig en kan
ik erg vanuit mijn emotie reageren.

Wat is je lievelingsvak?
De praktijklessen. Lekker actief
bezig zijn. Ik vind het leuk om
de verpleegtechnische
handelingen te leren.

Wat wilde je echt héél
vroeger worden?
Zoals - denk ik - de meeste
meisjes vroeger, wilde ik het
liefst prinses worden.

Wat is je lievelingseten?
Makkelijk: sushi! Hier kun je me
voor wakker maken.

Doe je aan sport?
Ik heb eigenlijk altijd gedanst, maar
ben sinds kort gestopt. Nu fitness ik.

Van welke muziek hou je?
R&B is my music. Ik ga dan ook
graag naar R&B-festivals.

Wat is je droom?
Ik heb er zelfs meer. Gelukkig in
de liefde, een fijn gezin, een leuke
baan. En ik hoop ook mooie reizen
te maken.

Ambassadeurs van het mbo
Deze regio herbergt veel mbo-talent. Dat laten Gilde Opleidingen en
het bedrijfsleven zien met de jaarlijkse TopTalent-verkiezing. Dit jaar
nomineerden 15 stagebedrijven een TopTalent. Stagiairs die volgens
hen een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd of uitblinken op
andere vlakken. Jonge mensen met kennis van zaken en passie voor
hun vak, die straks het verschil maken op de arbeidsmarkt en
de economie draaiende houden. 350.000 mbo’ers in deze regio
zorgen er dagelijks voor dat alles op rolletjes loopt: van de kapper
tot loodgieter, van de opticien tot verpleegkundige. Stuk voor stuk
beroepen waarbij je werkt vanuit je hart, met hoofd én handen.
Het échte werk.
Julia Velter is gekozen tot TopTalent 2018 van Gilde Opleidingen.
Zij is een jaar lang ambassadeur van het mbo in Noord- en MiddenLimburg. En strijdt in het najaar, met alle toptalenten van andere
roc’s, mee voor de landelijke titel Mbo-Uitblinker 2018.
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Gilde Zorgcollege haakt aan bij Academische
Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

MBO EN HET WERKVELD:

samen verbeteren
we de ouderenzorg

Betere zorg voor onze ouderen van morgen begint bij

"Zeker in de zorg leiden

onze zorgstudenten van vandaag; de verzorgenden en

meer wegen naar Rome.

verplegenden in het mbo. Zij moeten nu immers weten

Dat vraagt om andere

wat er straks aan nieuwe kennis en vaardigheden van

competenties."

hen wordt gevraagd. Vanuit deze achtergrond heeft het
Gilde Zorgcollege zich per 1 maart als eerste sector in
het mbo aangesloten bij de Academische Werkplaats
Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL). Een unieke
kruisbestuiving tussen onderzoek en praktijk. Het
doel: kwetsbare ouderen helpen om zo lang mogelijk
zelfstandig, waardig en met plezier hun leven te leiden.
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Jos Hegeman en Jan Hamers
Bas Poell
Appart Media

In de AWO-ZL bundelen kennis- en zorginstellingen hun
ervaringen en expertise rond innovaties die het dagelijks
leven en de zorg voor ouderen verbeteren. Dat gebeurt met
grote en kleine wetenschappelijke projecten, gebaseerd
op vraagstukken die in de beroepspraktijk van nu leven; bij
artsen, verzorgenden, verpleegkundigen, ouderen die zorg
ontvangen, mantelzorgers en familieleden. “Samen bekijken
we welke vernieuwingen in de ouderenzorg nodig zijn en
monitoren we of deze ook het gewenste effect hebben. Dat
laatste is cruciaal. We willen de oplossingen die we samen
bedenken namelijk naar de praktijk brengen. En naar het
onderwijs waar jongeren worden voorbereid op de praktijk
van morgen”, vertelt professor Jan Hamers, hoogleraar
Ouderenzorg aan de Universiteit Maastricht en voorzitter
van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg.
Om onderzoek en praktijk te laten samensmelten, werkt de

AWO-ZL met duobanen. Onderzoekers en docenten van
scholen werken minimaal een dag in de week bij een
zorgorganisatie, medewerkers van zorginstellingen werken
op hun beurt aan wetenschappelijk onderzoek en vertalen
dit naar het mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs.
Tot voor kort namen alleen het hbo (Zuyd Hogeschool)
en wo (Universiteit Maastricht) in Limburg deel aan de
academische werkplaats. Met het Gilde Zorgcollege is nu
ook het mbo aangehaakt. Professor Hamers is er blij mee.
“Naar schatting komt 70 tot 80 procent van de medewerkers
in de ouderenzorg uit het middelbaar beroepsonderwijs.
Zij verzorgen en verplegen onze ouderen. Het is dus heel
belangrijk dat we zorgstudenten goed voorbereiden op de
vragen waar zij straks in de praktijk mee te maken krijgen.”
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Een nieuw bewustzijn
Innovatie in de ouderenzorg is in volle gang en ook hard
nodig. Van oudsher ligt het accent in verpleeghuizen op
behandeling en genezing. Verpleegtechnische handelingen
en interne huisregels bepalen voor de oudere cliënt nog
vaak het ritme van de dag. Dat inzicht is radicaal aan het
veranderen. De senior van nu wil ondanks lichamelijke
of psychische beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig
functioneren. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden
van studenten, de zorgmedewerkers van de toekomst. Jan
Hamers: “Verplegen betekent niet meer dat je het leven van
kwetsbare ouderen overneemt, maar dat je hen helpt om zo
lang mogelijk de regie over hun eigen leven te behouden en
goed om te gaan met hun beperkingen. In ons onderzoek
staan de zelfredzaamheid en het welzijn van ouderen dan
ook centraal. Bijvoorbeeld: maak ik het ontbijt voor cliënten
zelf klaar of richt ik dit dagelijkse ritueel zo in dat ze dit
zoveel mogelijk zelf kunnen doen? Dat vraagt om een nieuw
bewustzijn bij zorgmedewerkers; een andere manier van
denken en doen.”
Elkaar versterken
En dat is nou precies de reden waarom het Gilde
Zorgcollege is aangesloten bij de Academische Werkplaats
Ouderenzorg, vertelt directeur Jos Hegeman. “We willen de
nieuwste kennis en inzichten in de ouderenzorg vertalen
naar onze lesprogramma’s op school. Zo bereiden we
onze zorgstudenten in Venray, Roermond, Weert, Venlo en
Geleen voor op de beroepspraktijk van morgen. Omgekeerd
kunnen de zorgmedewerkers van nu hun voordeel doen
met de inzichten en ervaringen die onze studenten op
school en tijdens stages opdoen. Jonge mensen die fris en
onbevangen hun intrede doen in de ouderenzorg, kijken en
denken toch anders. Zij zullen zich sneller afvragen waarom
zaken in een verpleeghuis of in de thuiszorg al jaren op
dezelfde manier gebeuren. Of het niet anders en beter kan.
Dat maakt onze mbo-studenten bij uitstek de ambassadeurs
van vernieuwing. En zo snijdt het mes aan twee kanten en
versterken we elkaar.”
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Vernieuwing zelf ervaren
Met kleine en grootschalige projecten probeert de
academische werkplaats de ouderenzorg te vernieuwen.
Medewerkers uit de zorg en het zorgonderwijs, maar soms
ook uit het bedrijfsleven, delen hun kennis en inspireren
elkaar. Een voorbeeld daarvan is een studie die we binnen
de academische werkplaats samen met Arion uitvoeren.
In de praktijklessen op school ervaren studenten van Zuyd
Hogeschool en Gilde Zorgcollege in Geleen nu bijvoorbeeld
aan den lijve hoe het voelt om als (oudere) cliënt ‘s ochtends
op een andere manier gewassen te worden. Niet volgens
de klassieke methode met water, zeep en een waskom, die
niet door iedereen als prettig wordt ervaren, maar zonder
water met een speciaal hiervoor ontwikkeld lotiondoekje.
Jan Hamers licht toe: “Binnen de academische werkplaats
monitoren we de ervaringen van cliënten en studenten. Het
is heel belangrijk dat jongeren dit ook zelf ervaren omdat
zij straks de zorg gaan verlenen. Wat de uitkomst van het
onderzoek ook wordt: nu al staat vast dat er geen standaard
is voor hoe je ouderen moet wassen en verzorgen. De
wensen en voorkeuren verschillen van persoon tot persoon,
studenten leren per situatie om te beoordelen wat de beste
oplossing is. Zeker in de zorg leiden meer wegen naar
Rome. Dat vraagt om andere competenties. Creativiteit,
inlevingsvermogen en goede communicatie zijn essentieel.”
De deuren gaan open
Verbeteringen in de ouderenzorg beginnen dus bij
vernieuwingen in het zorgonderwijs. Geïnnoveerd wordt
er al volop in de curricula, ook bij Gilde Zorgcollege waar
zorgstudenten binnenkort met behulp van een virtual realitybril worden voorbereid op het werken in de beroepspraktijk.
“Iedereen is met innovatie bezig, we weten alleen nog niet
altijd van elkaar waar we mee bezig zijn. Dat is de kracht
van de academische werkplaats. Vernieuwende ideeën
komen hier samen en krijgen een wetenschappelijke basis”,
zegt Jan Hamers.
Binnen het Gilde Zorgcollege brengt een kwartiermaker
momenteel in kaart wat er moet gebeuren om innovaties in
de ouderenzorg te verankeren in het mbo. Jos Hegeman:
“Het is een continu proces. Ook als onderwijsinstelling
hebben we niet alle wijsheid in pacht. Daarom zetten we
de ramen en deuren wagenwijd open om kennis binnen te
halen en te delen met de buitenwereld. Alleen samen kunnen
we de vakmensen leveren waar de ouderenzorg van morgen
om vraagt.”

...door drukwerk bekijk je
leuke momenten langer dan 10 seconden...

Ernst Casimirstraat 15
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Column
Stefan Koopmans

De kunst van
het opleiden…
In de voorbije jaren is mijn bewonde
ring voor ‘opleiders’ gegroeid, en niet
zo’n beetje. Want mensen opleiden
tot vakmensen en voorbeeldburgers
is een stevige opdracht. Niet omdat
het opleiden op zich lastig is, maar
vooral omdat we in ons kleine
landje de wereld verwachten van hét
onderwijs. Men denkt bijvoorbeeld
dat maatschappelijke uitdagingen en
gebreken in de opvoeding door het
onderwijs getackeld moeten worden.
Natuurlijk, jonge mensen opleiden
is een belangrijke opdracht. We
helpen ze in het opdoen van kennis,
vaardigheden te ontwikkelen en
een vak te leren. Maar wat we ze
vooral moeten leren is dat niets
zo wendbaar is als je loopbaan.
En dat je niet alleen vakkennis en
vaardigheden moet opdoen om de
beste vakman te zijn, maar ook moet
leren omgaan met onverwachte
nieuwe wendingen, en daarbij
creativiteit, initiatief en betrokkenheid
toont. Dit zo beziend, is opleiden
echt wel een kunst…

E

n dan is er nog die andere
kunstvorm: die van het balanceren.
Op een touw, dat door politiek en
maatschappij flink heen en weer wordt
geschud. Of door de economische
conjunctuur, waardoor van het een
op het andere moment een tekort
aan arbeidskrachten ontstaat. In
allerlei sectoren wordt nu geroepen
dat er een schreeuwend tekort is aan
gekwalificeerd personeel. Een oproep
die gepaard gaat met een verwijzing
naar het onderwijs, die snel moet
zorgen voor goede gekwalificeerde
werknemers.

52

Anticiperen is wat het onderwijs
continu doet. Denk aan arbeids‑
marktontwikkelingen bijhouden en
het herkennen van trends om deze
vervolgens door te vertalen naar
bestaande en nieuwe opleidingen.
Maar ondanks dat, kunnen we het
soms niet bijbenen. Simpelweg omdat
de ‘aanvoer’ van jonge aankomende
professionals er getalsmatig niet is.
Of omdat mensen niet willen kiezen
voor een bepaald beroep. Zie wat er
in de voorbije jaren is gebeurd: in de
zorg werd fors bezuinigd, waardoor
er weinig tot geen kansen waren
voor nieuwe professionals. En nu is
er door een politieke wending een
enorme vraag naar mensen in de
zorg. De bouw laat eenzelfde tendens
zien. Een golfbeweging waar je als
opleidingsinstituut nauwelijks op
kunt anticiperen.

Anticiperen is
wat het onderwijs
continu doet.
De echte kunst van het opleiden
zit in mijn ogen op een heel ander
vlak, en dat is: erkennen dat een
loopbaan begint met het starten
van een opleiding en eindigt op
het moment dat je afscheid neemt
van een werkzaam leven. In deze
periode zullen we meer en meer met
elkaar op zoek moeten gaan naar
mogelijkheden om mensen continu
op te leiden.

Een leven
lang leren mag
niet langer een
loze kreet zijn.

N

iet alleen gaan studeren en dan
werken maar ook blijven studeren.
Bijscholen, vaardigheden trainen,
nieuwe kennis opdoen. Al meer
dan twintig jaar staat de filosofie
van een leven lang leren op de
politieke agenda. En toch zien we
vooral in het mbo nog een fikse
achterstand. Het antwoord op de
roep van de zorg en de bouw zit
niet in het aantrekken van jonge
mensen, maar in het vasthouden van
vakmensen en het enthousiasmeren
van werkenden om voor jouw sector
te kiezen. Een leven lang leren
mag niet langer een loze kreet zijn.

M

aar een gezamenlijke filosofie,
waarin we opleiden en werken in het
hele werkzame leven langs elkaar
laten lopen. Opleiders moeten de
praktijk in, en de praktijk moet de
opleiding in. Persoonlijke oplei
dingsbudgetten, die je als werkende je leven lang mag en moet
gebruiken om je te blijven ontwikkelen, lijken ons te helpen. Samen
met werkgevers moet het onderwijs daar
op inspelen. Modulaire
opleidingen aanbieden, trainingen
en cur
sus
sen voor werkenden,
vaar
dig
heidstrainingen. Dat is de
nieuwe kunst van het opleiden. Én
de toekomst voor het mbo.
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Fun
Studenten
geven Gilde
Opleidingen
gemiddeld
een dikke 7

7

Onze studenten zetten zich elk
jaar in voor verschillende goede
doelen. Onder andere met
Go For Lombok en Go For Africa.

Gilde
Opleidingen
heeft een
eigen sportprogramma:
Gilde Sportief.

Gilde Opleidingen heeft een
eigen bakkerij, restaurant,
beautysalon, Living Lab
én pop-up store.

Vanaf 2017 is
het mogelijk
om bij Gilde
Opleidingen
cum laude af
te studeren.
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CUM
LAUDE

& Feitjes
Ruim
duizend
medewerkers

Er werken
+/- 9.200
stagebedrijven
samen met Gilde
Opleidingen

120

Een leven lang
ontwikkelen. Ons
personeel gaat
ook naar school.
De GO!cademy
heeft verschil
lende cursussen/
workshops
per jaar.

40

120
verschillende
opleidingen

15
vakscholen

Verspreid over
7 gemeenten

1000

11

Op 11
verschillende
locaties

Elk jaar studeren
3000-4500
vakmensen af
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ONS VERHAAL

Waarin
we
geloven
Fulfilment van 250.000 orders
per dag of een assist bij een
chirurgische kaakoperatie na een
zwaar ongeval - bij Gilde leiden
we mensen op voor werk dat
er écht toe doet. Werk dat ons
dagelijks leven raakt. In de kern
van de economie. Of in het hart
van de gezondheidszorg.
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Samen
bedenken
we
oplossingen
die
nuttig,
innovatief en ook nog eens
heel leuk zijn. Oplossingen
waar ambitieuze denkers
én doeners voor nodig zijn.
Die vanuit hun hart 'met
hoofd en handen' werken.

Gilde heeft een traditie in
vakonderwijs met een sterke
verankering in Noord- en
Midden-Limburg.
Door
studenten op te leiden van
opticien tot timmerman of
kok werkt Gilde Opleidingen
elke dag aan haar missie:
Jonge talenten ontwikkelen
tot vakmensen met een
stevige basis voor de
toekomst.

Wij geloven in onderwijs
dat naadloos aansluit op
de echte wereld. In de
herwaardering van het echte
werk, van het ambacht, van
vakmensen. Binnen een
groot netwerk brengen
we kleinschalig onderwijs in
de praktijk. In een plezierige,
veilige
en
vertrouwde
omgeving.

WELKOM BIJ
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ONS WERK

Wat
we
doen

Met onze
vakscholen,
Gilde Loopbaan‑
centrum en Gilde
Bedrijfsopleidingen
bieden we iedereen
de mogelijkheid
om zich door te
blijven ontwikkelen.
Van scholier tot
student en
van werknemer
tot werkgever.

Een slechte coupe of onrustige huid
is bij onze studenten in goede handen.
Zij weten precies wat ervoor nodig
is om de klant weer te laten stralen.
Kleuren, masseren, modelleren en
verzorgen. Allemaal handelingen die
ze bij Gilde Wellness & Beauty College
leren. Tijdens hun opleiding doen ze
al ervaring op tijdens hun stages én in
salon @PUUR, de beautysalon van
Gilde Opleidingen.

Deze studenten zijn altijd in de
vakantiestemming. Of werken in ieder
geval altijd in vakantiestemming! Het
zijn de mensen die in de toekomst jouw
vakantie, verblijf of dagje uit tot een
onvergetelijke ervaring maken. Van het
reisbureau tot in een pretpark. Je komt
ze overal tegen.
Locatie: Venlo

Locatie: Venlo

De ultieme belevenis creëren: daar
draait het om in de food & hospitality.
Of het nu gaat over het bereiden van
een feestmaal, een eigen hotel of
café runnen of de beste taart in de
omgeving bakken: bij het Gilde Food
& Hospitality College bereiden we
onze studenten voor op een baan vol
gastvrijheid en creativiteit.
Locaties: Venlo, Weert
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Zorg gaat veel verder dan wonden
verzorgen of een infuus aanleggen.
Je hebt het in alle soorten en maten.
Denk aan geestelijke gezondheidszorg,
kraamzorg,
gehandicaptenzorg,
thuiszorg en maatschappelijke zorg, om
er maar eens een paar te noemen. Goede
zorg maakt mensen beter. Gilde
Zorgcollege helpt studenten op weg
in de medische of maatschappelijke
zorg. Voor iedereen die graag écht met
mensen werkt.
Locaties: Roermond, Venlo, Weert,
Venray, Geleen

Vakscholen
Wat studenten bij ons leren, kunnen zij
snel toepassen in de praktijk; tijdens de
opleiding en ook erna. Vanuit onze 15
vakscholen in 7 Limburgse gemeenten
bieden we ruim 120 verschillende
opleidingen aan. Daar brengen we
op betrokken en bevlogen wijze de
liefde voor het vak over op meer dan
9.000 studenten. Dat lijkt groot. Toch
voelt onderwijs bij Gilde Opleidingen
kleinschalig en persoonlijk: we kennen
onze studenten bij naam. Ze krijgen
les op een locatie bij hen in de buurt.
We weten wat ze nodig hebben om te
slagen. En dankzij ons sterke netwerk
van stage- en leerbedrijven maken ze
succesvol kennis met het echte werk.

Onderwijs en opvoeding vormen
samen de belangrijkste basis in een
kinderleven. Zij hebben een echte
kindervriend nodig die hen begeleidt
in hun ontwikkeling. Iemand die zorgt
dat ieder kind zich thuis voelt. Dit is
uitdagend en veelzijdig werk, dat kan
echt niet iedereen. De studenten van
Gilde School voor Pedagogiek zijn hier
geknipt voor. Ze zijn stressbestendig,
flexibel en weten voor iedere situatie
wel een oplossing.

Een eigen bedrijf beginnen is spannend
en leuk. Maar ook binnen een bestaand
bedrijf liggen volop uitdagingen voor
ondernemende types. Gilde Retail
& Business Academy biedt deze
studenten een plek waar ze zich
kunnen ontwikkelen tot specialisten in
hun vakgebied. Of dit nu een gedreven
Medewerker Evenementenorganisatie is
of een Junior Assistent Accountant.
Locaties: Venlo, Roermond, Weert,
Venray

Computers zijn niet weg te denken
uit het bedrijfsleven. Onze studenten
maken zich dus snel onmisbaar. Ze
bedenken en ontwerpen apps en
worden de redders in nood als systemen
crashen óf gewoon als iemand even
niet weet hoe een software programma
werkt. Zij weten het wel, zij zijn immers
de experts.
Locaties: Roermond, Venlo, Weert,
Venray

Locaties: Roermond, Venlo, Weert,
Venray

Bloed prikken, gaatje vullen of een
recept ophalen: iedereen komt weleens
bij de dokter, tandarts of apotheek.
Professionals uit de zorg hebben het
helaas vaak veel te druk om de zorg
te bieden die zij willen. Het geheim
achter hun zorgverlening? Medisch
assisterenden! Dit zijn de mensen die
patiënten én zorgverleners uit de brand
helpen. Een hele klus, maar wel een
dankbare.

Onze kleinste school, maar zeker niet
de minste. Voor iemand die goed ziet,
is het bijna niet voor te stellen hoe
belangrijk brillen en lenzen zijn. Deze
studenten maken alles mooier voor
hun toekomstige klanten. En dat moet
nauwkeurig gebeuren. Met gevoel voor
mode en verstand van techniek. Gilde
School voor Optiek heeft oog voor detail
en leidt studenten op tot topopticiens.

Wist je dat je oog
ongeveer op 50
verschillende punten
focust per minuut?

Locaties: Venlo

Locatie: Venlo
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Ze hebben ogen in hun rug en
voelen haarfijn aan wanneer een
situatie niet pluis is. Dat niet alleen.
Ze zijn fysiek in topvorm en willen
graag een bijdrage leveren aan de
veiligheid van onze samenleving. Het
Gilde Instituut voor Veiligheid leidt
toekomstige
Defensiemedewerkers
op, maar bijvoorbeeld ook beveiligers
en handhavers voor de publieke én
particuliere sector.

In Nederland zijn we constant bezig
om onze leefomgeving te verbeteren.
Nieuwe huizen, betere wegen. Een
ding is zeker: er moet altijd wel iets
gebouwd of gerepareerd worden. Dat
vraagt om vakmensen van de bovenste
plank. Onze studenten aan de Gilde
Bouwschool zijn deze vakmensen. Ze
steken graag hun handen uit de bouwen
en weten van aanpakken!

Op
deze
school
zitten
onze
creatievelingen. De meubelmakers,
schilders
en
mediavormgevers
maken hier de mooiste dingen. Van
spectaculaire online designs en perfect
geschilderde kozijnen tot de mooiste
meubels en stijlvolle interieurs: bij ons
leren ze het maken!
Locaties: Roermond

Locaties: Roermond, Horst
Locaties: Roermond

We durven wel te stellen dat de wereld
zonder techniek een hopeloos zooitje
ongeregeld zou zijn. Er zijn steeds weer
nieuwe technieken om ons leven veiliger,
makkelijker of leuker te maken. Met al
die technieken is er naast een enorme
vraag naar engineers ook behoefte
aan slimme installateurs, monteurs
en andere technici. Wij leveren ze
allemaal. Deze technische toppers zijn
nauwkeurig, hebben ruimtelijk inzicht
en werken na hun opleiding in een
werkplaats of bijvoorbeeld een fabriek.
Locaties: Roermond, Venlo, Nuth
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Spullen vervoeren van A naar B. Het
klinkt simpel, maar dat is het niet. Het
is een constante puzzel die alleen door
de slimste koppen kan worden opgelost
en door de beste chauffeurs wordt
uitgevoerd. Gilde Logistiek College is
dé broedplaats voor deze specialisten.
Locaties: Venlo, Weert

Volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar
zonder diploma maar mét wens om
naar het mbo te gaan, kunnen terecht
bij Gilde Entree Onderwijs. Hier volgen
zij een niveau 1 opleiding waarna de
studenten door kunnen stromen naar
een vervolgopleiding binnen het mbo.
Locaties: Roermond, Venlo, Weert

Gilde Educatie biedt onderwijs aan jongeren,
volwassenen, migranten en iedereen die sneller
Nederlands wil leren om zo de kans op een baan te
vergroten. Deze studenten volgen samen met hun
NT2-cursus een beroepsopleiding. Deze studenten
zijn anderstalig of hebben geen diploma van
het voortgezet onderwijs, maar hebben veel
potentie. Dat zien wij en samen doen we er
alles aan om ze te begeleiden naar een
baan of vervolgstudie.

Door de arbeidsmarkt die razendsnel
verandert is jezelf blijven ontwikkelen
in deze tijd pure noodzaak. Banen voor
het leven bestaan niet meer.

Waarvoor kun je terecht bij
het Gilde Loopbaancentrum?
• Studieadvies voor scholieren.
• Heroriëntatie ten behoeve
van studenten.
• Informatie over studiekeuze
zoon/dochter voor ouders.
• Loopbaanadvies voor werkenden.
• Opleidingsadvies voor
werkenden.

•W
 orkshops over
loopbaanvraagstukken.
• Spreekuur voor
loopbaanvragen.
• Informatiebijeenkomsten
voor werknemers over o.a.
ontwikkeling en duurzame
inzetbaarheid.

Het Gilde Loopbaancentrum is er voor
jou en al je vragen rondom werken en
leren. Wij hebben alle kennis in huis
om jou te ondersteunen in je (studie)
loopbaan. We zijn er voor alle jongeren
en volwassenen in Midden- en NoordLimburg. Tijdens onze workshops en
activiteiten kun je zelf gericht aan de
slag. Daarnaast staan onze adviseurs
klaar om persoonlijk in gesprek te gaan
en je verder te helpen.
Meer info? Ga naar:
www.gildeloopbaancentrum.nl

“Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je
gelukkig van wordt. Als we daar vervolgens samen
met het Gilde Loopbaancentrum als onafhankelijk
partner aan kunnen werken met onze werknemers,
dan snijdt het mes aan 2 kanten”.
Jolien Verbeeten,
ondernemer Plus Verbeeten & Heldro Ijs
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Tussen nu en 2040 daalt
landelijk de bevolking in de
leeftijd tot 20 jaar met bijna 7
procent. Studentenaantallen
gaan dus ook krimpen.
Daarnaast verandert door
bijvoorbeeld nieuwe

Hoe maak je als werkgever je bedrijf toekomstproof in deze sterk veranderende
arbeidsmarkt? Het antwoord: met Gilde Bedrijfsopleidingen. Bij Gilde Bedrijfs
opleidingen zorgen we er met op maat gemaakte bijscholing en opleidingen (in
het kader van leven lang leren) voor dat een bedrijf toekomstproof is.
Dat bedrijven de juiste gekwalificeerde vakmensen en talentvolle stagiaires krijgen
en de competenties van het personeel up to date zijn. Denk aan verschillende
mogelijkheden voor bbl-opleidingen, maar ook niet bekos
tigde opleidingen,
kortdurende cursussen en trainingen. Sommige zijn al voorhanden, andere willen
en kunnen we in co-creatie met het bedrijfsleven ontwikkelen. Per branche
gaan we actief op zoek naar de actuele opleidingsbehoeften en innovatiekansen
in de regio.

technologieën het werkveld ook voortdurend.

MAAK KENNIS MET DE
ACCOUNTMANAGERS VAN
GILDE BEDRIJFSOPLEIDINGEN

Voor maatwerktrajecten
en bedrijfsopleidingen werken
wij samen met Gilde BT,
InstallatieWerk Zuid-Oost,
Zorg aan Zet, Retail Innovation Centre
en andere belangrijke partners.
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ACCOUNTMANAGERS
VAN GILDE
OPLEIDINGEN

Bas Poell
Appart Media

NAAM

Anouk Hanssen (33)
WOONPLAATS

Heythuysen
FUNCTIE

Accountmanager Gilde Bedrijfsopleidingen
GESTART

Januari 2016

ANOUK HANSSEN
Wat is je achtergrond?
Na mijn opleiding bij de Hotelschool van Gilde Opleidingen
in Venlo heb ik zeven jaar in verschillende salesfuncties
gewerkt bij hotels in de regio Maastricht. Daarna was ik
accountmanager bij een commercieel opleidingsbedrijf en
ongeveer 2,5 jaar geleden begon ik bij Gilde Opleidingen.
Wat is jouw affiniteit met het mbo?
Bij het opleidingsbedrijf waar ik werkte, is mijn interesse
in het mbo aangewakkerd. Bij Gilde Opleidingen heb ik
samengewerkt in verschillende projecten om kwetsbare
jongeren te begeleiden naar een passende baan op de
arbeidsmarkt. Als accountmanager onderhield ik de relaties
met de leerwerkbedrijven. Het is een mooie wereld. Het mbo
ontwikkelt vakmanschap en helpt mensen echt verder.

Wat is je belangrijkste ambitie bij Gilde Bedrijfsopleidingen?
Het verbinden van de arbeidsmarkt met het onderwijs. En
dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door mbodocenten in te zetten in de praktijk en omgekeerd mensen
uit de praktijk gastlessen te laten verzorgen. Maar ook
door bedrijven mee te laten denken over de inhoud van het
opleidingsprogramma. Gilde Bedrijfsopleidingen denkt op
haar beurt mee over de personeelsstrategie. Oftewel: hoe kun
je de mensen opleiden of bijscholen die je nodig hebt voor
de toekomst. Mijn expertise ligt binnen de sector zorg en
welzijn die enorm veel behoefte heeft aan maatwerk- en bbltrajecten. De basis die daar is gelegd, gaan we nu uitbreiden.
Gilde Bedrijfsopleidingen staat klaar voor alle branches.
T 06 58 08 90 72
E amj.hanssen@rocgilde.nl
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Wat is je achtergrond?
In mijn nieuwe functie komen de twee werelden waarbinnen ik
de afgelopen jaren actief ben geweest samen: het onderwijs
en de (regionale) arbeidsmarkt. Begonnen als docent
Nederlands rolde ik in 1999 de commerciële trainingswereld
in en heb ik gewerkt als trainer, accountmanager opleidingen
en opleidingsadviseur. In 2006 maakte ik de overstap naar
de arbeidsbemiddeling en zocht ik voor mijn opdrachtgevers
naar geschikte professionals voor hun tijdelijke en structurele
vacatures. Samengevat houd ik me al bijna twintig jaar bezig
met de ontwikkeling van mens en organisatie.
Wat is jouw affiniteit met het mbo?
Tijdens mijn afstudeerstage aan het Technisch Lyceum
in Eindhoven kwam ik voor het eerst in contact met het
mbo. Mijn eerste indruk: wauw, wat een mooie wereld is
dit: jonge mensen ‘arbeidsklaar’ maken en zorgen voor
een passende toestroom van professionals richting de
regionale arbeidsmarkt. Tegelijkertijd verbaasde het me hoe
onderbelicht deze wereld is. Zonde eigenlijk want bijna het
halve land draait op mbo’ers.

Wat is je belangrijkste ambitie bij Gilde Bedrijfsopleidingen?
Heel veel werkgevers in onze regio werken met stagiairs
van Gilde Opleidingen, maar veel minder bekend is het dat
ze hun eigen medewerkers via Gilde Bedrijfsopleidingen
kunnen opleiden. Daar wil ik graag verandering in brengen.
Ik wil ons vakmanschap zichtbaar en toegankelijk maken voor
bedrijven en hun medewerkers. Daarnaast denk ik graag met
opdrachtgevers mee over mobiliteitsvraagstukken en lastig
in te vullen vacatures. Krapte op de arbeidsmarkt is een
probleem waar zeker ook deze regio mee kampt. Misschien
heeft een werkgever de juiste mensen voor moeilijk in te
vullen vacatures al in huis en hoeven ze alleen maar opgeleid
te worden voor hun nieuwe rol. En opleiden kan op veel
verschillende manieren! Naast reguliere bbl-trajecten bieden
wij ook korte maatwerktrajecten, trainingen, cursussen en
branchegerichte certificaten.
Door te investeren in het opleiden van medewerkers zijn deze
niet alleen breder inzetbaar, maar draag je als werkgever ook
bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Tegelijkertijd kun je
makkelijker personeel werven voor de posities die door deze
interne mobiliteit beschikbaar komen.
T 06 30 81 46 10
E i.brouns@rocgilde.nl

NAAM

Ingrid Brouns (46)
WOONPLAATS

Roermond
FUNCTIE

Accountmanager Gilde Bedrijfsopleidingen
GESTART

April 2018

INGRID BROUNS
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NAAM

Louise Rodts (27)
WOONPLAATS

Roermond
FUNCTIE

Accountmanager Gilde Bedrijfsopleidingen
GESTART

April 2018

LOUISE RODTS
Wat is je achtergrond?
Hiervóór was ik accountmanager regio Limburg bij Jong
Ondernemen, een stichting die leerlingen van de basisschool
tot de universiteit via praktische programma’s kennis laat
maken met het ondernemerschap. Binnen deze functie heb
ik dus kennisgemaakt met zowel het accountmanagement als
het onderwijs.
Wat is jouw affiniteit met het mbo?
Het mooie aan het mbo is dat het heel divers en praktijkgericht
is. De kennis die studenten opdoen, wordt meteen toegepast,
je kunt direct zien waarvoor ze worden opgeleid. Zelf heb ik
ook een mbo-diploma op zak. Na het vmbo heb ik bij Gilde
Opleidingen de opleiding Management-assistent op niveau 4
afgerond. Om vervolgens aan Zuyd Hogeschool verder te gaan
met People & Business Management. Hier ben ik trots op. Dat ik
vanuit het vmbo, via het mbo naar het hbo ben opgeklommen.

Wat is je belangrijkste ambitie bij Gilde Bedrijfsopleidingen?
Gilde Opleidingen bekend maken als scholingspartner voor
bedrijven in onze regio. We zijn nog te weinig zichtbaar, terwijl we
zoveel te bieden hebben. Als accountmanager wil ik de contacten
met het bedrijfsleven verder uitbouwen en professionaliseren.
De arbeidsmarkt heeft behoefte aan goed opgeleide vakmensen
die wat kennis en vaardigheden betreft up-to-date zijn. Ik ga
actief naar bedrijven toe om hun opleidingsbehoeften te peilen.
Daarnaast kunnen bedrijven ons natuurlijk ook benaderen met
hun scholingsvragen. Wij bekijken dan wat het beste bij hen
past en mobiliseren binnen Gilde Opleidingen de juiste mensen
om dat praktisch in te vullen. Afhankelijk van de vraag kan dat
bijvoorbeeld een maatwerktraject, een bbl-opleiding of een
verkorte cursus zijn.
T 06 82 49 93 55
E l.rodts@rocgilde.nl

Einde van deze bijlage
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