Speeddaten
met professionals
Namens de Rotaryclubs Zevenaar en Duiven nodigen wij, decanen van
het Liemers College en Candea College, jullie uit om te komen speeddaten
met Professionals. Jullie zijn van harte welkom op woensdagavond 28 februari
van 18.30 - 20.30 uur in het Van der Valk Hotel in Duiven.
Zo’n kans krijg je niet vaak! Vraag de professionals het hemd van het lijf,
want dit is dé gelegenheid om eens door te praten met een professional die
jou iets kan vertellen over het dagelijks leven in een bepaald beroep of functie.
In dit boekje vind je informatie over de professionals die deze avond aanwezig
zullen zijn.
Grijp deze kans om waardevolle informatie te krijgen over de verschillende
werkvelden.
Janny van Meenen & Jan-Hendrik de Jonge

ROTARY met Rotary Wheel – kennis en ervaring delen
Rotary is een wereldwijde organisatie die wordt gevormd door lokale Rotary
Clubs waaronder Rotary Duiven en Zevenaar. De organisatie heeft als doel het
samenbrengen van mannen en vrouwen uit allerlei beroepen die humanitaire
diensten verlenen, beroepsethiek bevorderen en helpen bij het opbouwen van
goodwill en vrede in de wereld.
Projecten die Rotary Duiven o.a. heeft geïnitieerd en uitgevoerd zijn: De IJsbaan
Duiven gedurende 4 weken in de december/januari, kerstpakketten voor minima
in de Liemers, Wandelen voor Water in samenwerking met basisscholen en
MidZomerNacht Festival.
Projecten van Rotary Zevenaar zijn onder meer de Liever de Liemers Cultuurprijs en
de Liever de Liemers Fietsronde met daaraan verbonden het inzamelen van geld voor
goede doelen, een symposium over de betekenis en invloed van water (ook voor
De Liemers) en water- en sanitairprojecten in Afrika en Sri Lanka.
Doordat beide Rotary Clubs samen rond de 85 leden hebben met bijna evenzoveel
beroepen zijn zij bij uitstek toegerust om kennis en ervaring te delen en jonge
mensen te helpen in hun beroepskeuze.

Rotaryclub Duiven
Rotaryclub Zevenaar

www.rotary.nl/duiven
www.rotary.nl/zevenaar

Speeddaten met professionals
De functies van deze professionals zijn ingedeeld in verschillende interessegebieden:

Uniformberoepen

Gedrag en Maatschappij

Techniek en ICT

Economie en Financiën

Groen sector

Creatieve Sector

Gezondheidszorg

Rechten

Ook vind je een greep uit de passende opleidingen bij deze functies.
Op www.studiekeuze123.nl kun je later meer informatie over deze en andere studies vinden.
Om je een beetje op weg te helpen, vind je hieronder wat vragen die je zou kunnen stellen:
• Wat maakt voor u dit beroep nu zo leuk?
• Hoe ziet een gemiddelde werkdag er voor u precies uit?
• Welke kwaliteiten, vaardigheden en houding heb je nodig?
• Hoe bent u op deze werkplek terecht gekomen?
• Welke studie hebt u hiervoor gevolgd? En waar heeft u gestudeerd?
• Welke schoolvakken zijn relevant voor het werk dat u doet?
• Is het een beroep waar je rijk van wordt?

Plattegrond
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Rechten

Uniformberoepen
DEFE N S IE
Recruiting Officer /
Wervingsvoorlichter
Koninklijke Luchtmacht
Sergeant 1e klasse
Gerard Buitenhuis
Wachtmeester Koninklijke
Marechaussee
Ineke van der Veen
Sergeant 1e klasse
Koninklijke Landmacht
Robert Wibier

PO LITIE
Koninklijke Landmacht:
•	Officier infanterie (opkomst september
2017 is gesloten)
•	Officier Cavalerie Verkenning
(gesloten)
• Officier militaire administratie
•	Officier Logistiek Bevoorrading en
Transport (opkomst september 2017 is
gesloten)
•	Officier Personeel en organisatie
(personeelsbeheer)
•	Officier Genie Bouwtechniek
Officier Techniek (staf functie)
•	Officier Verbindingsdienst (pelotonscommandant communicatie
systemen)
•	Officier Geneeskundige dienst (geen
medische handelingen, zoals arts)
• Officier Artillerie
• Officier Luchtdoelartillerie

Koninklijke Marechaussee:
• Officier Marechaussee (Teamleider)
• Officier Logistiek Marechaussee

opleidingen

opleidingen

www.werkenbijdefensie.nl

Basispolitiezorg Wijkagent
Leon Meijer
Ondermijning is georganiseerde misdaad die heel dichtbij komt. Bijvoorbeeld
hennep in woonwijk, XTC productie
op het industriegebied. Ik ondersteun
aanpak georganiseerde criminaliteit,
werk daarbij samen met partners zoals
gemeente, belastingdienst, provincie en
met politiecollega’s zoals de wijkagent,
rechercheurs en informatie analisten. Binnen de politie heb ik gewerkt bij
de Politieacademie en de korpsen, in het
onderwijs en in de opsporing. Daarnaast
heb ik gewerkt bij veiligheidsorganisaties
zoals Brandweer en Defensie.
opleidingen

www.werkenbijdefensie.nl

•
•
•
•

Agent
Hoofdagent
Politiekundige
Rechergekundige
www.kombijdepolitie.nl

Uniformberoepen
POLI T IE
Basispolitiezorg Politiekundige
Asia Chajrewicz

BR ANDWEER
Recherchekundige
Dyon van Kampen

Afdelingshoofd risicobeheersing /
Commandant van Dienst / Docent
brandweeracademie
Robert Polman
Brandweermanager voor 5 gemeenten, geeft leiding aan afdeling
risicobeheersing (brandveiligheid,
omgevingsveiligheid, crisiscommunicatie, planvorming), operationeel leider/
commandant van dienst (eerste adviseur
burgemeesters), docent brandweeracademie voor de functies Officier van
Dienst en Hoofd Officier van Dienst,
landelijk: voorzitter vakgroep infrastructuur & veiligheid brandweer NL,
voorzitter samenwerkingsoverleg spoor,
lid stakeholdersoverleg RWS, portefeuille
internationale samenwerking.

opleidingen

opleidingen

•
•
•
•

•
•
•
•

Agent
Hoofdagent
Politiekundige
Rechergekundige
www.kombijdepolitie.nl

Agent
Hoofdagent
Politiekundige
Rechergekundige
www.kombijdepolitie.nl

opleidingen

• HBO Integrale Veiligheidskunde
www.ifv.nl - Brandweeracademie
Opleidingsniveau’s: MBO, HBO, WO

Uniformberoepen
Coördinator risicobeheersing /
Bevelvoerder
Jeroen Beskers

Teammanager risicobeheersing /
Docent brandweeracademie
Henk Kamerbeek

Coördineert advies en toezicht
werkzaamheden in het kader van
brandveiligheid. Tevens operationeel
bevelvoerder op een brandweervoertuig.

Geeft leiding aan team brandveiligheidszorg Rivieren. Docent aan de
brandweeracademie voor functies
medewerker en specialist brandpreventie.

opleidingen

opleidingen

• HBO Integrale Veiligheidskunde
www.ifv.nl - Brandweeracademie
Opleidingsniveau’s: MBO, HBO, WO

• HBO Integrale Veiligheidskunde
www.ifv.nl - Brandweeracademie
Opleidingsniveau’s: MBO, HBO, WO

Techniek en ICT
Product Designer
studioMOM / Identity & Design
Daniël van Paesschen
Als je om je heen kijkt zie je allerlei producten staan. Al deze producten zijn ooit
bedacht, uitontwikkeld, gemaakt en in de
winkel beland. Als Product Designer ben
je verantwoordelijk voor het bedenken
en ontwerpen van goed werkende en
vernieuwende producten. Samen met
bedrijven bepaal je wat voor een nieuw
product het wordt, wat het moet gaan
kosten en wie het gaan gebruiken. Door
middel van het schetsen van ideeën, het
maken van zichtmodellen en het vervaardigen van prototypes breng je jouw idee
voor een nieuw product tot leven, zodat
het gemaakt kan worden en in de winkel
komt te liggen.

Om een goed product te ontwerpen
moet je creatief zijn, gevoel voor vorm
hebben en veel kennis hebben van
materialen, techniek en productiemethodes. Om dit allemaal te leren heb ik na
mijn VWO de studie Industrieel Product
Ontwerpen (IPO) aan de HAN in Arnhem
gevolgd. Tijdens deze studie ontwerp je
verschillende producten, leer je hoe ze
gemaakt kunnen worden, neem je kennis
van allerlei materialen en loop je verschillende stages. Na het afronden van de
IPO heb ik de Master Industrial Design
gedaan aan de Technische Universiteit
van Eindhoven. Daar heb ik mij verder
verdiept in het gebruik van technologie,
elektronica en interactiviteit in producten.

Installatie adviseur
K & R Consultants
Mark Kok (Directeur / Eigenaar)

Directeur / Eigenaar
Bouwbedrijf Ubbink
Carolien Ubbink

Als installatieadviseur ben ik actief in
ziekenhuizen, scholen, theaters, kantoren
en speciale gebouwen zoals bijvoorbeeld Thialf Heerenveen. Wij ontwerpen
daarvoor gebouwinstallaties zoals
verwarming, koeling, luchtbehandeling,
verlichting, toegangscontrole, ICT, e.d.
Daarbij zijn zowel geld, maar zeker ook
energiebesparing en milieubelasting
belangrijke aandachtspunten. Wij geven
een technisch bedrijfskundige invulling
aan dit beroep

Bouwbedrijf Ubbink is gespecialiseerd
in onderhoud, verbouw en renovatie
van woningen in de regio Liemers en in
Arnhem en omstreken.
Door goed te luisteren naar onze klanten
leveren wij maatwerk waarbij kwaliteit
altijd voorop staat.
Met ons eigen team van vakkrachten
en onze flexibele schil zijn wij goed
in staat in te spelen op de huidige
marktonwikkelingen.
Bouwbedrijf Ubbink, bouwen met passie!

opleidingen

opleidingen

opleidingen

• WO Industrial Design
• HBO Industrieel Product Ontwerpen

• WO HBO Technische Bedrijfskunde
• WO HBO Engineering

• WO Technische Bedrijfskunde
•	HBO (Bouw) Technische
Bedrijfskunde

Techniek en ICT
Directeur
WILLEMS technisch adviesbureau
Jeroen Willems

Bouwmanager
DVM Bouw en Vastgoed B.V.
Rick Vermeer

Algemeen Directeur
Daas Baksteen
Gert Jan den Daas

Ondernemer elektrische werkvoertuigen
Electrocar B.V.
Mike Wienhoven

Ik geef leiding aan een team van
11 mensen die expert zijn in het ontwerpen en behouden van een optimaal
leef- en werkklimaat. Dat doen wij door
ontwerp- en advieswerkzaamheden te
verlenen voor technische installaties in
gebouwen.

DVM Bouw en Vastgoed B.V. is een
ingenieursbureau op het gebied van
bouwmanagement voor bouw- en
vastgoedprojecten. Wij werken aan projecten voor bedrijven, industrie, scholen,
instellingen, gemeenten en woningbouwcorporaties. Als betrokken en
onafhankelijk adviseur organiseren wij het
gehele proces, van concept tot realisatie,
van idee tot oplevering. Op een creatieve en persoonlijke wijze geven wij de
organisatie vorm, door onze heldere en
inspirerende aanpak ontstaat de optimale
afstemming in tijd, kosten en kwaliteit.

Mijn functie bij Daas Baksteen is
Algemeen directeur. Ik ben eindverantwoordelijk voor een onderneming met
ca. 100 medewerkers en
3 steenfabrieken.

Import en verkoop van diverse merken
elektrisch aangedreven werkvoertuigen
voor bijv. gemeenten, zorgcentra,
vakantieparken, dierentuinen, industrie en
luchthavens.

Dagelijkse werkzaamheden:
•	Contacten onderhouden ten behoeve
van de export naar Engeland,
Duitsland en België.
•	Begeleiden investerings- en onderhoudskosten ten behoeve van
productie.

Ontwikkeling laadbakken, cabines en
diverse systemen voor deze voertuigen
en ontwikkeling en bouw van complete
voertuigen voor speciale toepassingen

opleidingen

opleidingen

• WO HBO Technische Bedrijfskunde
• WO HBO Engineering

•	WO/HBO (Bouw) Technische
Bedrijfskunde
•	WO bachelor Bouwkunde +
WO master Architecture
•	HBO bachelor Bouwkunde +
HBO master Architectuur
•	HBO Built Environment

opleidingen

opleidingen

• WO HBO (Technische) Bedrijfskunde
•	HBO Small Business & Retail
Management

•
•
•
•
•
•

WO Automotive
WO Mechanical Engineering
WO Electrical Engineering
HBO Automotive
HBO Werktuigbouwkunde
HBO Elektrotechniek

Techniek en ICT
Directeur Autobedrijf
Autobedrijf Bloemberg B.V.
Carlo Bloemberg

Sr Project Engineer
Verhagen IT Group
Maarten van Maarland

Architect, Onderzoeker en Adviseur
ZZP’er
John Olie

Manager Facilitair Bedrijf
Rijnstate Ziekenhuis
Fabian Bovenlander

Een directeur Autobedrijf is verantwoordelijk voor het totale resultaat van de
vestiging, in financieel en commercieel
opzicht en op het gebied van personele
zaken.

Voorbereiding van projecten,
projectmanagement, ontwerpen
nieuwe ICT infrastructuur omgevingen,
beheer Firewalls/Switches & Routers,
integratie van 4G en VSAT verbindingen,
klantsupport, contractbeheer,
troubleshooting

Mijn opleiding heb ik genoten op de
TU Eindhoven bij prof em. Peter Schmid
betreffende Integraal Biologische
Architectuur, waarbij de gezondheid van
mensen primair staat. Mijn opdrachten
heb ik voornamelijk in de woningbouw,
maar ook zorg en bedrijven. Op dit
moment ben ik ZZP’er en werk in teamverband op project basis.

In het ziekenhuis komen we allerlei verschillende technische functies tegen.
Je bent dan met het team verantwoordelijk voor de planning, het onderhoud en
de vervanging van zowel patiëntgebonden als gebouw gebonden apparatuur.

opleidingen

opleidingen

•	WO bachelor Bouwkunde +
WO master Architecture
•	HBO bachelor Bouwkunde +
HBO master Architectuur

•	HBO Werktuigbouwkunde
• HBO Elektrotechniek
• HBO Technische Bedrijfskunde
• HBO Facility Management

En verder:
•	Stuurt direct de afdeling Sales verkoop
en After Sales aan
•	Het realiseren van de volume-,
rendements-, klanttevredenheids-,
en kwaliteitsdoelstellingen
•	Formuleren strategie en deze vertalen
in jaarplannen
•	Het vaststellen van en sturen op KPI’s
en resultaten

opleidingen

opleidingen

• HBO Automotive
•	HBO Small Business &
Retailmanagement
• WO (Technische) Bedrijfskunde
• HBO (Technische) Bedrijfskunde

•
•
•
•
•
•
•

WO (Technische) Bedrijfskunde
WO Bedrijfsinformatie-technologie
WO Business Analytics
WO Informatica
HBO (Technische) Bedrijfskunde
HBO ICT
HBO Bedrijfskundige Informatica

Techniek en ICT
Consultant medische hulpmiddelen
Medical Device Project B.V
Robert van Boxtel

Director Improvement & Environment
CRH Landscaping EU
Hein Klein Schiphorst

Als consultant help ik fabrikanten die
medische hulpmiddelen maken. Dat
betreft zowel ontwikkeling als productie
activiteiten. Mijn universitaire opleiding
aan de UT (Biomedische materiaalkunde
binnen Chemische Technologie) komt
hierbij nog steeds van pas. Deze en mijn
vorige werkzaamheden heeft mij al bij
bedrijven over de hele wereld langs doen
gaan en draagt ook nog eens bij aan
veilige technologie in de zorg.

In de rol van projectmanager realiseren van grote investeringsprojecten
door procesmatige en beheersmatige
begeleiding.
Op basis van het Stage-gate principe
vorm geven aan innovatieprocessen ten
behoeve van de infrastructurele markt.
Vormgeven aan het MVO-beleid en
realisatie van een toonaangevend
MVO-niveau voor een cluster van CRHbedrijven binnen de betonwarenindustrie.

opleidingen
opleidingen

• WO Biomedische Technologie
• HBO Mens en Techniek

• WO Civil Engeneering
• HBO Civiele Techniek
• HBO Built Environment

Groen sector
Beleidsadviseur ruimte & wonen
Gemeente Rijnwaarden
Jan-Willem Heijsteeg
Wel of geen outlet in Zevenaar?
De A15 doortrekken?
Centrumontwikkeling in Duiven?
Gaan we nog woningen bijbouwen?
Windmolens, natuurbescherming,
geluidsoverlast, enz.
Ruimtelijke ordening heeft een grote
invloed op je dagelijkse leven!
Als beleidsadviseur help je bestuurders
om keuzes te maken en besluiten te
nemen. Steeds meer in overleg met
bewoners en bedrijven.

Voedingsmiddelentechnoloog,
Lead Assessor
Lloyd’s Register Nederland B.V.
Martine Loeters-Grob
Heb jij een passie voor voeding? Heb jij
de ambitie om in de dynamische wereld
van voeding een rol te gaan spelen? Wil
jij alles van voeding weten of het op de
markt brengen?
Dan is voedingsmiddelentechnologie of
Food & Business een mooie uitdaging
voor jou!

Directeur / Eigenaar
BKC - partner in groen en milieu
Fred Hakvoort
Met behulp van olifantsgras wordt op
duurzame wijze cellulose geproduceerd
voor de papierindustrie. Olifantsgras is
duurzaam, omdat het veel CO2 opneemt,
weinig onderhoud nodig heeft en veel
meer cellulose bevat dan hout. Het
papier is van dezelfde kwaliteit en beter
voor het milieu.

opleidingen

opleidingen

opleidingen

• WO Geografie, Planologie en Milieu
•	WO Landschapsarchitectuur
en ruimtelijke planning
• HBO Built Environment
• HBO Ruimtelijke Ontwikkeling

• WO Levensmiddelentechnologie
•	WO Bedrijfs- en
Consumentenwetenschappen
• HBO Voedingsmiddelentechnologie
• HBO Food & Business

Wageningen Universiteit
• WO Bos en Natuurbeheer
• WO Milieuwetenschappen
• WO Plantwetenschappen
Van Hall Larenstein
• HBO Tuin- en Landschapsinrichting
• HBO Bos en Natuurbeheer
• HBO Bedrijfskunde en Agribusiness

Gezondheidszorg
Huisarts
Huisartsenpraktijk Brugman
Edwin Brugman

Apotheker
Anjer Apotheek
Kim Hutschemaeker

Tandarts praktijkhouder en
gedifferentieerd tandarts
Marcel Ritt

Huisarts solopraktijk verstedelijkt plattenland. Een huisarts diagnosticeert,
behandelt ziekten en verwondingen en
draagt bij aan preventie van veel voorkomende aandoeningen van patiënten
in de thuisomgeving. Verder is hij de
regiehouder waar het gaat om de zorg
die patiënten nodig hebben en krijgen.

Een apotheker is verantwoordelijk voor
het uitgeven van geneesmiddelen aan
cliënten. Een belangrijke taak is het
controleren van recepten die zijn voorgeschreven. De apotheker gaat na of de
geneesmiddelen in de juiste dosering zijn
voorgeschreven en of combinaties veilig
gebruikt kunnen worden. Daarnaast geeft
een apotheker advies en voorlichting
over de therapie die gevolgd wordt.

Tandheelkunde is een erg boeiend
vak met inmiddels veel sub-specialismen. De meest voorkomende is de
huistandarts (algemeen tandarts) waarbij
behandelingen voornamelijk bestaan
uit gebitscontroles, andere preventieve behandelingen en conserverende
behandelingen zoals vullingen, wortelkanaalbehandelingen, kronen, implantaten
etc.

opleidingen

opleidingen

• WO Farmacie
• HBO Farmakunde

• WO Tandheelkunde
• HBO Mondzorgkunde

opleidingen

•	WO bachelor Geneeskunde +
WO master Geneeskunde +
specialisatie Huisartsgeneeskunde
•	HBO bachelor Verpleegkunde +
HBO master Advanced Nursing
Practice

Daarnaast zijn er steeds meer tandartsen
gespecialiseerd in een klein deel van de
tandheelkunde zoals prothethiek, implantologie, parodontologie, endodontologie,
gnathologie, gerodontische tandheelkunde etc.
Er is een groot tekort aan tandartsen en
mondhygiënisten en de opleidingsmogelijkheden zijn beperkt.

Gezondheidszorg
Diëtist
Diëtistenpraktijk MCM Langedijk
Muriël Langedijk
Als voedingskundige of diëtist ga je
patiënten of cliënten behandelen
waarbij voeding invloed heeft op het
onderliggende ziektebeeld. Denk aan
diabetes, overgewicht, hart- en vaatziekten, nierproblemen, ondergewicht of
maagdarmproblemen. Je bent expert
op het gebied van voeding en gezondheid. Je wordt breed opgeleid, want de
kennis is niet alleen ‘wat is gezond eten’,
maar de opleiding gaat ook diep in op
de werking van het lichaam, hoe werken
alle organen, wat gaat er mis bij bepaalde
ziekten, werking van medicijnen, de
energiestofwisseling, samenstelling
van de voeding, berekenen van de
voeding, wat heb je nodig, etcetera.
Daarnaast is het uiteraard zeer belangrijk hoe je bepaalde dingen overbrengt.
Communicatie, motivatie- en gesprekstechnieken zijn belangrijk.

Je moet medische kennis op een begrijpelijke manier uitleggen zo dat iemand
de aanpassingen in de voeding in de
praktijk kan brengen. Als diëtist kun je
vele kanten op en het werk is uitdagend
en zeer gevarieerd! Je kunt werken in
een ziekenhuis, thuiszorgorganisatie, in
het bedrijfsleven of in een eigen praktijk.
De vakken biologie en scheikunde zijn
aanbevolen. Op dit moment is de baangarantie matig.

Praktijk eigenaar,
(sport) Fysiotherapeut en
geriatriefysiotherapeut
Fysiotherapie Visser
Anouk Visser
De geriatriefysiotherapeut heeft zich
gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en cliënten/patiënten
met een hoge (biologische) leeftijd
die te maken hebben met complexe
gezondheidsproblematiek.
Het gaat daarbij niet alleen om ouderen,
maar ook om patiënten die bijvoorbeeld
als gevolg van een beroerte, dementie,
de ziekte van Parkinson of een gebroken heup, verschijnselen vertonen van
ouderdom. Deze fysiotherapeut werkt
vanuit zijn specifieke kennis over de
doelgroep en de daarbij voorkomende
ziektebeelden.

opleidingen

opleidingen

• HBO Voeding en Diëtetiek

• HBO WO Fysiotherapie

Mensen helpen bij hun hulpvraag
op medisch gebied. Bijvoorbeeld na
trauma’s, breuken, rugklachten, houdingsklachten of klachten bij sporten.
De fysiotherapeut helpt de patiënt bij
het behalen van hun doelstellingen door
middel van adviseren, behandelen en
begeleiden.

Gezondheidszorg
Arts-microbioloog
Rijnstate Ziekenhuis
Ellen Mascini

Microbiologisch analist
Rijnstate Ziekenhuis
Lisa de Ruijter

(HBO)- Verpleegkundige
Rijnstate Ziekenhuis
Guus Berns en Djennifer Oosterkamp

Anesthesioloog
Orthoparc
Winnie Alwicher

Je beoordeelt uitslagen van bacteriekweken, DNA onderzoek en bloedonderzoek
om de verwekker van infecties vast
te stellen. Je adviseert huisartsen en
medisch specialisten in het ziekenhuis
over diagnostiek en behandeling van
infectieziekten. Je bent betrokken bij
(onderwijs over) antibioticumresistentie
problematiek en infectiepreventiebeleid in ziekenhuizen in de regio. Je kunt
onderzoek doen naar mechanismen,
preventie, diagnostiek en behandeling
van infectieziekten. Je hebt o.a. contacten met andere artsen, microbiologisch
analisten, deskundigen infectiepreventie,
ziekenhuismanagement, andere zorginstellingen in de regio, de GGD, het RIVM.

Je neemt patiëntmaterialen in behandeling en verricht onderzoek naar
verwekkers van infectieziekten. Dit
kan door middel van klassieke kweek,
determinatie en resistentiebepaling
inhouden voor bacteriën, maar ook met
moleculaire technieken om DNA aan te
tonen van bacteriën, virussen of andere
ziekteverwekkers. Ook is het mogelijk
om met bloedonderzoek antistoffen
tegen micro-organismen te bepalen. Je
werkt in teamverband en hebt contacten
met je collega’s, de arts-microbioloog,
verpleegafdelingen, huisartspraktijken en
andere aanvragers.
.

Als verpleegkundige zorg je er samen met
anderen voor dat je patiënten de zorg
krijgen die ze nodig hebben. Je analyseert
daarvoor de zorgvraag en stemt daar je
aanpak op af. Een veelomvattend beroep!
De hbo-v bacheloropleiding Verpleegkunde
leert je om de patiënt met diens zorgvraag
en behoeften centraal te stellen en je handelen daarop aan te passen. Je kunt aan de
slag op heel veel verschillende plekken!

Een anesthesioloog is een medisch specialist, die na zijn basisarts diploma nog 5
jaar specialiseert
en verantwoordelijk is voor de patiënt die
geopereerd wordt en voor het welbevinden en pijnbestrijding tot 24 uur na
operaties.
Daarbuiten zijn nog specialisaties
mogelijk in pijn, intensive care en spoedeisende hulp.

Stel jezelf de volgende vragen als je de
verpleegkundige kant op wilt:
•	Wil jij bijdragen aan de kwaliteit van leven
van je patiënten?
•	Ben je proactief en vind je het leuk om
met allerlei verschillende mensen om te
gaan en ze te verzorgen als dat nodig is?
•	Patiënten zijn steeds kritischer en willen
zelf iets te zeggen hebben over de zorg
die ze krijgen. Aan de verpleegkundige
de taak om daar – samen met andere
professionals – op in te spelen.
opleidingen

opleidingen

opleidingen

opleidingen

•	WO Geneeskunde + specialisatie tot
arts-microbioloog (5 jaar)

•	HBO Biologie en Medisch
Laboratoriumonderzoek (HLO)

• HBO verpleegkunde
• HBO Medische Hulpverlening

•	WO bachelor Geneeskunde +
• WO master Geneeskunde +
Specialisatie Anesthesie (5 jaar)

Gezondheidszorg
Anesthesiemedewerker
Rijnstate Ziekenhuis
Jelle Loosman
Als anesthesiemedewerker werk je samen
met de anesthesioloog. Dat is een arts
die onder andere gespecialiseerd is in het
toedienen van anesthesie, oftewel narcose.
Je werkt samen in een operatieteam van
ongeveer zes mensen waarin iedereen
eigen taken heeft. De anesthesioloog
bespreekt samen met de patiënt hoe hij of
zij verdoofd zal worden. Onder eindverantwoordelijkheid van de anesthesioloog voer
jij zelfstandig bepaalde taken uit. Zo controleer je voor de operatie alle apparatuur en
zet je deze klaar in onze operatiekamer,
help je de patiënt onder narcose of plaatselijke verdoving te brengen en zorg je ervoor
dat de patiënt goed ligt. Voor, tijdens en na
de operatie begeleid je de patiënt, geef je
uitleg over de procedures en over wat je
gaat doen en stel je de patiënt gerust.

opleidingen

HBO Anesthesiemedewerker (Duaal)

Operatie Assistent
Rijnstate Ziekenhuis
Jeanette Kleinrouweler-Wissink
Je bewaakt (onder andere via beeldschermen) voortdurend de vitale functies van de
patiënt Bijvoorbeeld de hartslag, bloeddruk
en ademhaling. Hierbij treed je zo nodig
corrigerend op en stel je de anesthesioloog hiervan op de hoogte. Naar eigen
inzicht rapporteer je veranderingen in de
toestand van de patiënt tijdens de operatie
aan de anesthesioloog. De gegevens van
elke patiënt houd je bij op de anesthesielijst of via automatische verslaglegging in
de computer.

Als operatieassistent bij Rijnstate werk je
op een van onze OK’s. Je bereidt operaties
voor en assisteert de chirurg tijdens operaties. Ook stel je patiënten van tevoren
gerust en draag je zorg voor een goede
begeleiding van de patiënt tijdens de
operatie. Voordat een patiënt geopereerd
wordt, zorg jij ervoor dat de operatiekamer met alle instrumenten, apparatuur en
andere middelen bedrijfsklaar is. Tijdens
de operatie kun je verschillende taken
uitoefenen: instrumenteren, omlopen
of assisteren. Als je tijdens een operatie
instrumenteert, geef je de chirurg op het
juiste moment de benodigde instrumenten, hechtmaterialen en andere materialen
en middelen aan. Als je omloopt geef je
extra materialen aan, bewaak je de steriliteit daarvan en bedien je de apparatuur. Je
sluit deze ook aan. Daarnaast zorg je voor
de administratie en onderhoud je het contact tussen de patiënt en het operatieteam.
Assisteer je, dan presenteer je weefsels,
knoop je hechtingen en opereer je mee.
opleidingen

HBO Operatieassistent (Duaal)

Duale opleiding (inservice)
Als student anesthesiemedewerker
of operatieassistent ben je werknemer van Rijnstate. Je bent dus
werknemer en student tegelijk.
Rijnstate betaalt jouw salaris, de
opleiding en het studiemateriaal.
We vragen daar wel wat voor terug:
een (bijna) fulltime werkweek plus
de nodige thuisstudie!
De opleiding start 1 september
2018 en bestaat uit twee delen. In
de Beroepsvoorbereidende Periode
(BVP) start je met het eerste theoretische gedeelte van de opleiding.
Dit wordt verzorgd door de HAN
in Nijmegen. In een groep met studenten afkomstig uit verschillende
ziekenhuizen volg je de opleiding.
Na deze periode worden gedurende
ongeveer 2,5 jaar theorie en praktijk
gecombineerd. Het leren in de praktijk gebeurt vooral door middel van
stages op de operatiekamerlocaties
in Arnhem, Zevenaar en Velp.

Gezondheidszorg
Opticien en Optometrist
Villa Optica Duiven
Gerben Sinke

Dierenarts
Dierenkliniek de Liemers
Henriëtte van Grinsven

Orthodentist
Kusters Orthodontie
Stephan Kusters

Opticien
• Verrichten van basis oogmetingen
•	Vervaardigen van brillen, inslijpen
glazen, verrichten van reparaties.
•	Adviseren en verkopen van brilmonturen en brillenglazen
• Afpassen en afleveren van brillen

In onze eigen gezelschapsdierenpraktijk
in Zevenaar werk ik als dierenarts samen
met mijn man. Naast patiëntenzorg heb
ik de verantwoordelijkheid van een eigen
bedrijf, zoals management, marketing
en boekhouding. Daarnaast ben ik ook
werkzaam in het beroepsonderwijs
voor dierverzorging en paraveterinair
(dierenartsassistent).

De orthodontist is de tandarts-specialist
voor scheve tanden en kiezen. Hij/zij
begeleidt de groei en ontwikkeling van
kaak en tanden. Veel kinderen zijn onder
behandeling bij een orthodontist, maar
ook steeds meer volwassenen weten
deze specialist te vinden. Bij een aantal handelingen wordt de orthodontist
ondersteund door een assistent.

Optometrist
•	Verrichten van uitgebreidere, meer
gespecialiseerde oogmetingen
•	Screenen van de gezondheid van de
ogen screenen met verschillende
hoogwaardige instrumenten.
•	Aanpassen en controleren van alle
soorten contactlenzen, zachte lenzen,
vormstabiele lenzen, nachtlenzen,
multifocale lenzen, etc.

• Welke handelingen voert de
orthodontist uit?
• Onderzoeken van afwijkingen in kaak
en gebit
• Informeren over mogelijkheden en
eventuele noodzaak tot behandeling
• Maken van röntgenfoto’s
• Maken van kleurenfoto’s van mond en
gezicht

Zelfstandig ondernemer
•	Personeelszaken, Inkoop, Marketing,
Bedrijfsleiding
opleidingen
opleidingen

opleidingen

• Opticien MBO niveau 4 (BOL)
• HBO Optometrie - www.hu.nl

• WO Diergeneeskunde
• WO Dierwetenschappen

• WO Tandheelkunde
•	Specialistenopleiding Orthodontie
(4 jaar)

• Nemen van gebitsafdrukken en maken
van gipsmodellen (kan ook door een
assistent)
• Opstellen van behandelplan
• Plaatsen van de beugel (kan ook door
een assistent)
• Bewaken voortgang en verrichten van
aanpassingen

Gedrag en Maatschappij
Orthopedagoog
Candea College
Judith Bulthuis

Meerscholen directeur (basisschool)
SCO R’IJssel
Annemieke Miltenburg

Docent Lichamelijke Opvoeding
Liemers College
Jojanneke Baltus-de Nooij

Docent basisonderwijs
IKC Joannes
Ferry van Elk

Ik ben werkzaam binnen de afdelingen
havo en vwo en begeleid leerlingen en
hun omgeving (ouders, mentor) bij vooral
sociaal-emotionele problemen. Ook
begeleid ik leerlingen die ernstig onderpresteren en leerlingen die in het leren
belemmerd worden door psychiatrische
problematiek, bijvoorbeeld autisme en/
of AD(H)D.

Geeft leiding aan een team van
professionals en is verantwoordelijk
voor de ontwikkeling en de kwaliteit
van het onderwijs.

Het verzorgen van lessen lichamelijke
opvoeding op het Liemers College
Didam (zowel onderbouw als bovenbouw). Leerlingen stimuleren en
uitdagen om het beste uit zichzelf en
anderen te halen door het aanbieden
van een uitdagende leeromgeving, ruim
bewegingsaanbod volgens curriculum,
hanteren van activerende didactiek.
Maar ook ruimte voor persoonlijke aandacht, onderling coachen, het geven van
positieve feedback en gebruik te maken
van bijvoorbeeld videoanalyse.

Tekst??

opleidingen

•	WO bachelor Pedagogische
Wetenschappen +
master Orthopedagogiek
•	HBO bachelor Pedagogiek +
Pre-master Pedagogische
Wetenschappen +
master Orthopedagogiek

opleidingen

•	WO Academische PABO +
opleiding voor Schoolleider
•	HBO PABO + opleiding voor
Schoolleider

opleidingen
opleidingen

• HBO Leraar Lichamelijke Opvoeding

• WO Academische PABO
• HBO PABO

Gedrag en Maatschappij
Maatschappelijkwerker
Goed voor elkaar team, Westervoort
(sociaal wijkteam)
Ineke Klijntjes

Loopbaanadviseur en trainer
Elqui coaching, outplacement &
trainingen
Estra Hensen

‘Het Goed voor elkaar team is er om u
te helpen om zelfstandig mee te blijven
doen aan de maatschappij’

Ik help mensen hun talenten te ontdekken en optimaal te benutten in hun werk.
‘Wie ben je, wat kan je, wat wil je én hoe
kun je dit bereiken?’ zijn vragen die aan
bod komen in gesprekken die ik heb
met mensen die bijvoorbeeld vastlopen
in hun werk en iets anders willen gaan
doen. Tevens geef ik trainingen op het
gebied van talentontwikkeling, solliciteren en netwerken.

Ik ben werkzaam als medewerker
Goed voor elkaar team Westervoort.
Dit is het wijkteam waar alle ondersteunings-zorg-hulpvragen van de burgers
van Westervoort terecht komen. De
vragen kunnen onderen andere gaan
over: schulden, kinderen met problemen,
ouderen, mensen met een beperking.

Procesbegeleider en SIZA Ambassadeur
SIZA
Mieke de Breet

HRM Adviseur
Rijnstate Ziekenhuis
Jacolien van Weelden & Stefan Putman

Bij ons kun je informatie vergaren
over alle facetten rondom het werken
in de gehandicaptenzorg. Van assistentbegeleiders, tot orthopedagogen,
teamleiders, regiebegeleiders, verpleegkundigen etc.
Als Siza Ambassadeurs zijn we gekoppeld aan scholen als info baak en geven
gastlessen en staan op beursen en
banenmarkten als zijnde visitekaartje.

Human Resource Management (HRM) is
een vak voor communicatieve, sociale
mensen met gevoel voor business.
Je wordt opgeleid tot een strategische
HRM-adviseur met een bedrijfskundige
focus. Je bent straks in staat om vanuit
een integere, professionele beroepshouding mensen te begeleiden in hun
loopbaan.

Belangrijkste taak is huisbezoeken afleggen, gesprekken en eventueel inzet zorg.
Het is een Hulpverlenersfunctie.
opleidingen
opleidingen

• WO Psychologie
• WO Pedagogische Wetenschappen
•	HBO Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening
•	HBO Sociaal Pedagogische
Dienstverlening
•	HBO Sociaal Juridische
Dienstverlening

opleidingen

•	HBO Human Resource Management,
specialisatie Human Talent
Development + Post HBO
en particuliere opleidingen

• WO Psychologie
• WO Pedagogische Wetenschappen
•	HBO Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening
•	HBO Sociaal Pedagogische
Dienstverlening
•	HBO Sociaal Juridische
Dienstverlening
• HBO Verpleegkunde

Je bent een adviseur van directie en
management over personele en organisatorische vraagstukken. Vanuit een
onderzoekende en ondernemende
houding ben je spin in het web en
verbind je mensen in organisaties.
Met deze opleiding kun je als adviseur
aan het werk maar zeker ook als intercedent, loopbaanbegeleider of recruiter.

opleidingen

• WO Personeelswetenschappen
• HBO Human Resource Management

Gedrag en Maatschappij
Tolk/vertaler
Ramin Kambakhsh

opleidingen

•
•

Economie en Financiën
Directeur Hotel
Van der Valk Hotel
Jarno Gieling

Register Makelaar Taxateur Wonen
Joosten Makelaardij /
Quint & Mulders Makelaardij
Dorine Twickler-Joosten & Marcel Quint

Tekst

• HBO Hogere Hotelschool
• HBO Facility Management
•	MBO Horeca Manager / Ondernemer
(fasttrack)

Directeur / Eigenaar Transportbedrijf en Warehouse activity
Visser Duiven
Marcel Visser

Bedrijfskunde is een breed vak. Je houd
je bezig met o.a. financiën, personeelsbeleid, ICT en communicatie. Vaak in
een leidinggevende functie. Kortom, je
houdt ervan om met veel dingen tegelijk
bezig te zijn!

Leiding geven aan een 3PL dienstverlener
die zich richt op de Nederlandse markt.
In de deelmarkt wegvervoer kunt je ons
positioneren in het segment groupage-

opleidingen

opleidingen

opleidingen

• HBO Vastgoed en Makelaardij
• Academie voor Vastgoed

• WO Bedrijfskunde
• HBO Bedrijfskunde

• WO HBO Technische Bedrijfskunde
• HBO Logistiek & Economie

Belangrijkste werkzaamheden zijn het
ver- en aankopen van woningen en
taxeren. Zowel nieuwbouw als bestaande
bouw.

opleidingen

Directeur / Eigenaar
Per Saltoo
Ans Gasseling

In een verkoop begeleiden we het
volledige traject dus dit start met een
1e gesprek, in verkoop nemen, bezichtigingen, gesprekken met verkopers en
potentiele kopers, koopakte maken,
laatste inspectie en naar de notaris.
In een aankoop begeleiden we de koper
in dit traject. Voor het taxeren nemen we
de woning op en dit wordt uitgewerkt en
gekeurd door een validatie instituut.

vervoer. Groupagevervoer is ontstaan
door bundeling van goederenstromen
aan zowel de collecterende kant alsmede aan de distributiekant. Kenmerkend
van het groupagevervoer is dat er altijd
goederenoverslag plaatsvindt met als
doel goederen te (de)consolideren. De
goederen van diverse klanten worden
samengevoegd tot de vrachtwagen vol is.
Hierdoor zijn we in staat om kleine ladingen (meestal één tot drie pallets per klant)
efficiënt te vervoeren.

Economie en Financiën
Directievoorzitter
Rabobank Arnhem e.o.
Jan Ummenthum

Adviseur Zakelijk
ING Bank
Raymond Spenkelink

Financiële dienstverlening particulieren
en bedrijven. Betalingsverkeer, verzekeringen, financieren vermogen, financiële
advisering etc.

Als Adviseur Zakelijk adviseer ik bedrijven
in de Liemers en de Achterhoek, waarbij
de focus ligt op (nieuwe) zakelijke financieringen. Dit kan voortkomen uit groei,
investeringen en/of bedrijfsoverdracht.
Om klanten totaal te ontzorgen werk ik
daarbij nauw samen met de collega’s van
o.a. Kantoren, Private Banking en Wonen.

opleidingen

• WO Business Administration
• WO Economie & Bedrijfseconomie
•	WO Bedrijfskunde + master Business
Administration / Economics
•	HBO Financial Services Management
+ pre-master + master

Teammanager Huisvesting /
Duurzame bedrijfsvoering (Facilitair)
Achmea
Theo Peters

Bedrijfsovernameadviseur
MFS-Overnamebegeleiding
en Bedrijfsadvisering
Max Miltenburg

Als manager huisvesting ben ik verantwoordelijk voor duurzaam beheer en
onderhoud van de kantoorlocaties van
Achmea. Mijn afdeling is een onderdeel
van het Facilitair Bedrijf.
De primaire taak is om er voor te zorgen
dat de verschillende bedrijfsonderdelen
goede geschikte huisvesting hebben om
hun werk te kunnen doen.
Denk daarbij aan het inhuizen en verhuizen, en er voor zorgen dat er voldoende
en goed meubilair is. Ik stuur een team
aan dat operationeel verantwoordelijk
is voor de exploitatie en alle werkzaamheden t.a.v. onderhoudscontracten en
groot onderhoud aan de gebouwen en
alle inrichtings-en verhuisactiviteiten.
Energie-inkoop en energiemanagement
zijn daarbij ook belangrijke aandachtsgebieden. Bij al deze onderwerpen is
duurzaamheid (MVO) een actueel thema.

Een bedrijfsovernameadviseur is
gespecialiseerd in de begeleiding van
ondernemers bij het kopen dan wel
verkopen van ondernemingen.

opleidingen
opleidingen

• HBO Finance, Taxs & Advice

• HBO Facilitaire Dienstverlening
• HBO Vastgoed & Makelaardij

opleidingen

•
•
•
•
•

WO Economie en Bedrijfseconomie
WO Bedrijfskunde
WO Business Administration
HBO Bedrijfseconomie
HBO Bedrijfskunde

Economie en Financiën
Schaderisico Manager / Eigenaar
SRM SchadeRisico Management
John Aaldering
•	Risico inventarisatie en evaluatie.
•	Arbo en overige organisatorische
preventie.
•	Verzuim, WGA - Werkhervatting
Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten,
•	Bezava - Beperking Ziekteverzuim en
Arbeidsongeschiktheid Vangnetters en
reïntgratie.
Alsmede het regelen van
bedrijfsverzekeringen.

Mede-eigenaar, Belastingadviseur
en Financieel planner
Westerveld en Vossers Accountants
en Adviseurs
Bas Teuwsen
Wij verzorgen de jaarstukken en alle
belastingaangiften voor onze relaties
en de advisering daaromtrent op fiscaal,
bedrijfseconomisch juridisch (eventueel
met inschakeling van derden notarissen/
advocaten etc.), bancair, en oudedagsvoorzieningen rekening houdende met
de persoonlijke voorkeuren van onze
relaties. Mijn dag bestaat voornamelijk uit
het voeren van besprekingen met relaties
zowel extern als intern. Onze doelgroep
is voornamelijk het midden- en kleinbedrijf en de vermogende particulieren.

Registeraccountant
Rijnstate Ziekenhuis
Sandra Reuling
Nu werkzaam als manager Compliance &
Risk bij Rijnstate. Jarenlang als openbaar
accountant bij een groot accountantskantoor gewerkt en vervolgens als
accountant in business en intern accountant bij diverse organisaties. Je bent als
registeraccount breed inzetbaar en je
kunt diverse rollen vervullen.

Registeraccountant
Stolwijk Kelderman Accountants
Fiscalisten
Joost Kelderman
Wij controleren de cijfers van ondernemingen en (overheids)instellingen.
Daarnaast adviseren we en helpen wij
ze op een aantal vlakken bij de bedrijfsvoering. Hierbij kun je denken aan
strategie, organisatie, personeel,
de interne informatievoorziening en het
optimaliseren van processen. We zijn
vaak de vertrouwenspersoon van de
ondernemer: de eerste die hij belt
als er iets is.
Meer weten? Vraag maar raak!

opleidingen

opleidingen

opleidingen

opleidingen

• HBO Finance, Taxs & Advice

• WO Fiscaal Recht
•	WO bachelor Economie &
Management + master Accounting
Professional Track
• HBO Fiscaal Recht & Economie
• HBO Accountancy

•	WO bachelor Economie &
Management + master Accounting
•	Professional track + Post-master
Accountancy
•	HBO Accountancy / Bedrijfseconomie
+ pre-master + master Accounting
Professional track + Post-master
Accountancy

•	WO bachelor Economie &
Management + master Accounting
•	Professional track + Post-master
Accountancy
• WO Fiscaal Recht
•	HBO Accountancy / Bedrijfseconomie
+ pre-master + master Accounting
Professional track + Post-master
Accountancy
• HBO Fiscaal Recht & Economie

Economie en Financiën
Account Manager Field Sales + New
Business medewerkster
Vink Kunststoffen Didam
Carla Giesen
Account Manager Field Sales
Genereren van omzet door
relatiemanagement.
Behoeftes en wensen van de klant in
kaart brengen en deze tijdens de bezoek
afspraken toepassen.
Werving van nieuwe klanten.
Strategisch account plannen maken.
Persoonlijke samenwerking opzoeken
met onze relaties.
New Business medewerkster
Identificeren van noviteiten op product
en markt niveau en deze vertalen naar de
Signs & Graphics afdeling.
Spotten van markttrends

Assurantie adviseur,riskmanager en
pensioenadviseur
Bas Loeters Assurantiën
Bas Loeters
Genereren van nieuwe leads.
Product presentaties en beurzen
organiseren.
Spin in het web van eindklanten, Retail
Management Bureau, architecten en
kunststof verwerkers.

Wordt jij de financiële “huisarts”?
Bedrijven en ondernemers maar ook particuliere relaties, adviseer en ondersteun
je op gebied van schadeverzekeringen,
vermogensopbouw (pensioenen) en
inkomensvraagstukken (zoals bij ziekte of
arbeidsongeschiktheid).
Dit kan op basis van risicomanagement
technieken, waarbij je je inleeft in de
situatie en behoeften van de klant.
Ook adviseer je verenigingen, stichtingen
en organisatoren van evenementen op
gebied van risicomanagement.
Kortom een geweldig beroep met veel
klantencontact, in loondienst of als zelfstandig ondernemer.

opleidingen

• HBO Commerciële Economie
• HBO Communicatie

opleidingen

• HAN - FTA Finance Tax and advice

Creatieve sector
Directeur
Kunstwerk! Culturele Voorzieningen
in de Liemers
Bert Frölich
Als directeur van een grote culturele
organisatie houd ik me samen met heel
veel medewerkers bezig met theater,
muziekschool, bibliotheek, museum
en volksuniversiteit. Er wordt heel veel
georganiseerd, ook in samenwerking met
scholen, verenigingen en ondernemers.
Belangrijk is het contact met allereerst
je klanten, maar ook met de gemeenten,
sponsors en fondsen. In mijn werk is
het belangrijk goed te communiceren,
ideeën te hebben en vooruit te kijken.
Er is geen dag hetzelfde!

Communicatiespecialist
Laborijn & Frieda Tax teksten
Frieda Taks

Grafisch ontwerper
Coers & Roest Ontwerpers
Mark van der Ham

Archeoloog
Vrije Universiteit
Jan Verhagen

Hoe communiceer ik op welke manier
een boodschap? Of je nu een blog of
vlog brengt, een filmpje op YouTube
zet, een artikel in een krant plaatst of
een campagne ontwikkelt….de strategie
om op de juiste manier een boodschap
‘naar buiten’ te brengen, wordt meestal
bedacht door de communicatiespecialist.
Een beroep dat om creativiteit vraagt en
waar geen dag hetzelfde is!

Een grafisch ontwerper bedenkt de
uitstraling voor een bedrijf, product of
dienst. Van concept tot ontwerp.
Het ontwerp komt tot uiting in drukwerk
zoals brochures, boekomslagen, flyers,
affiches en verpakkingen. Ook het design
van digitale uitingen zoals websites
behoren tot zijn werkzaamheden.

Jan Verhagen werkt aan de Vrije
Universiteit (Amsterdam) aan een
promotieonderzoek over de Romeinse
Waterwerken, met zowel veldwerk
als theoretische studies. Praktijkervaring
sinds 1980, met name in de Liemers.
Kent de opleidingen die op verschillende
niveau’s mogelijk zijn.

opleidingen

•
•
•
•

WO Communicatiewetenschap
WO Cultuurwetenschappen
HBO Leisure Management
HBO Kunst & Economie

opleidingen

•	WO Communicatiewetenschap
• HBO Communicatie

opleidingen
opleidingen

• HBO Graphic Design

• WO Archeologie
• HBO Archeologie

Creatieve sector
Fotograaf / Eigenaar
Kok Fotografie
Jacques Kok
Fotografie Jacques Kok is een allround
professioneel fotografisch bedrijf met
een eigen fotostudio. Voor bedrijven,
instellingen en organisaties verzorg
ik reclame- en publiciteitsfotografie.
Ook voor portretten en reportages
van bijzondere gebeurtenissen ben ik
al jaren een vertrouwd adres. Ik werk
zowel in de fotostudio als op locatie.
Reportages hebben altijd een persoonlijk
karakter: geen standaardproduct, maar
afgestemd op de wensen van de klant.
Enthousiasme, creativiteit en dynamiek
zijn voor mij als fotograaf belangrijke kenmerken voor een prachtig eindresultaat!
En daarbij besteed ik uitgebreid aandacht
aan afwerking en presentatie, waarbij ik
gebruik maak van bestaande en nieuwe
hoogwaardige materialen.

Fotograaf
Nederlands Openluchtmuseum
Nina Kleintjes
Ik ben werkzaam als object fotograaf
bij het Nederlands Openluchtmuseum.
Hier fotografeer ik vier dagen per week
de collectie van het museum voor een
digitaliserings-/verhuisproject. De collectie (circa 140.000 objecten) bestaat uit
zeer uiteenlopende dagelijkse objecten
zoals oude 18e eeuwse koetsen, kledingstukken, sieraden, keramiek, glaswerk
en gereedschap. Deze objecten worden
gebarcodeerd, geconserveerd, geregistreerd, gefotografeerd en verpakt. Dit
doen we in een klein team. Ik verzorg de
fotografie van de objecten volgens richtlijnen van het rijksmuseum en verwerk
de foto’s zodat deze gebruikt kunnen
worden in boeken en op websites.
Daarnaast werk ik als fotograaf op
locatie en als grafisch ontwerpster aan
opdrachten zoals huisstijlen, logo’s en
boekontwerpen.

Interieur Ontwerp en 3D Visualisering
Concepts & Images - Interieurontwerpbureau
Jan van Hekke
Concepts & Images is een ontwerpbureau voor Interieur en Exterieur.
C&I maakt sfeervolle ontwerpen in
totale samenhang voor uiteenlopende
opdrachtgevers. Van nieuwbouw tot
monument en erfgoed. Wij ontzorgen
vanaf ontwerpfase tot en met oplevering. De 3D visualisaties zorgen voor een
maximale beleving van het ontwerp.
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• MBO Fotovakschool Apeldoorn

• HBO Graphic Design

• MBO Cibap, Zwolle
• MBO Nimeto, Utrecht
• HBO Interieur Architectuur Artez

Beeldende kunsten | schilderkunst
Casper Verborg
De beeldende kunsten zijn een fantastisch vakgebied. De keuze voor
kunstacademie, of een aanverwante
opleiding, stelt je in staat om jezelf te
uiten en de wereld vorm te geven en
te kleuren. Je wordt uitgedaagd om te
onderzoeken wie je bent, hoe je in de
wereld staat en wat jouw visie is. Bekijk
goed welke academie en opleiding bij
je past. Kunst is geen objectieve wetenschap, er zijn smaken en stromingen.
Naast talent is doorzettingsvermogen
heel belangrijk. Wie gaat er anders voor
zorgen dat iedereen weet wie jij bent? De
wereld van de beeldende kunst gaat niet
alleen over het creatieve proces, maar
ook over marketing, promotie, onderhandelen en contracten.
Het is weliswaar een vakgebied met weinig beroepszekerheid, maar de vrijheid
die daar tegenover staat is onbetaalbaar.
Als jij je ziel en zaligheid in iets nieuws
legt, als jij iets maakt dat er nog niet
was: er is niemand die dat van je af kan
nemen.
opleidingen

• HBO Beeldende Kunst

Creatieve sector
Docent opleiding Popmuziek
Ferdi Eenkhoorn
Topmusicus worden, dat is je droom.
Maar je wil ook schrijven, produceren
en ondernemen. En dat het liefst in een
inspirerende, internationale omgeving.
Daar zijn een paar popopleidingen voor
in Nederland. Je krijgt intensieve lessen
op je instrument. Je speelt in bands
met medestudenten van verschillende
muziekafdelingen.
Podiumervaring doe je op binnen de
opleiding en (ver) daarbuiten. Zo ontwikkel je jezelf tot een ervaren muzikant
die het vak van A tot Z kent. Van schrijven tot optreden, van produceren tot
ondernemen.
Hoofdvakken: zang, songwriter, gitaar,
basgitaar, toetsen, drums en creative
producer.
Informatie:
muziekdocent Ferdi Eenkhoorn

opleidingen

•	

Rechten
Notaris
Laarberg Notarissen en
Scheidingsbemiddelaars
Henk Laarberg
Een notaris is een juridisch dienstverlener
die op de gebieden van het familierecht,
onroerende zaken recht en ondernemingsrecht de bevoegdheid heeft om
zaken bindend vast te leggen.
Als scheidingsbemiddelaar zorg je er voor
dat partners die uit elkaar gaan, de zaken
zo regelen, dat ze elkaar na de scheiding
ook nog recht kunnen aankijken.

Jurist - (Straf)rechter
Rechtbank Gelderland
Griet Tomassen
Rechters hebben het laatste woord bij
conflicten, overtreding van regels of een
misdaad. Ze beslissen of iemand de wet
heeft overtreden of schuldig is aan een
misdrijf. In hun vonnis leggen ze een passende maatregel of straf op. Het oordeel
van de rechter is bindend. De belangrijkste
taken van rechters zijn de volgende: lezen
van de stukken in een zaak (processen-verbaal, getuigenverklaringen en andere
stukken); leiden van de behandeling van
de zaak ter zitting; horen en bevragen van
opleidingen
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• WO Notarieel Recht

•	WO bachelor Rechtsgeleerdheid +
WO master Nederlands Recht +
RIO-opleiding (Jonge juristen met
2 jaar praktijkervaring in juridisch
werk, kunnen solliciteren voor rechter
in opleiding.)

de betrokken partijen/verdachten/getuigen
om de relevante feiten te achterhalen;
bepalen van de strafmaat in strafzaken;
vormen, schrijven en uitspreken van een
juridisch en feitelijk zorgvuldig onderbouwd en begrijpelijk oordeel/vonnis,
waarbij ook rekening wordt gehouden
met de maatschappelijke context.

Rechten
Juridisch adviseur
Gemeente Zevenaar
Maaike Otten

Advocaat
Lexman Advocaten
Hugo Oosterhuis

Ik ben verantwoordelijk voor de juridische kwaliteitszorg, advisering van het
bestuur en de collega’s in de organisatie,
verzorgen wij het secretariaat van de
commissie bezwaarschriften, klachtencoördinatie, implementatie van nieuwe
wet- en regelgeving, WOB-verzoeken
en overige voorkomende juridische
werkzaamheden.

Naast de algemene werkzaamheden
van een ondernemer houd ik mij bezig
met het adviseren van en het procederen
voor MKB ondernemers op het gebied
van vastgoed en ondernemingsrecht.
Denk daarbij dus aan bijvoorbeeld:
• het maken van contracten;
•	het begeleiden van samenwerkingen
en/of ontvlechtingen;
• het adviseren bij overnames;
•	het procederen over aansprakelijkheidskwesties inzake leveranties
bijvoorbeeld;
• huurkwesties; etc
Coers
en

Roest
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• WO Rechtsgeleerdheid
• HBO Rechten

•	WO bachelor Rechtsgeleerdheid
+ WO master Nederlands Recht +
beroepsopleiding Advocatuur
•	HBO bachelor Rechten +
pre-master Rechtsgeleerdheid +
WO master Nederlands Recht +
beroepsopleiding Advocatuur

ontwerpers bno | drukkers bv
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