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ZAKELIJK

De Zakelijk-pagina
is bestemd voor zakelijk
nieuws van adverteerders
in deze krant.

Wie iets te melden heeft
voor deze rubriek kan
contact opnemen met onze
verkoopmedewerkers.
Kijk voor contactgegevens in
het colofon bij Verkoop.

Job Groot winnaar award

MET zoekt
Zorgmaatjes

De Klussenier
gaat als een speer
Ineke Vroling

KLUSSENIER VAN HET JAAR Job heeft
met zijn bedrijf in een jaar tijd veel
successen geboekt en een goede basis gelegd voor de groei naar een gezond klusbedrijf. Het is in korte tijd
goed op de kaart gezet en loopt als
een speer. Zo goed dat Klussenier
Job Groot starter van het jaar 2017
geworden is. “Ik zat al vrij snel vol
met opdrachten, klanten waarderen me om mijn vakmanschap en
ik wordt gezien als prettig in de omgang.” De hoge klantwaarderingen
van gemiddeld een 9, de vele vervolgopdrachten en de goede resultaten gaven de doorslag voor het winnen voor de prijs. Job blijft echter
bescheiden: “Ik vind het vooral leuk
om met mijn bedrijf bezig te zijn. De
bedrijfsvoering, de klussen en natuurlijk het contact met de klanten.

Ineke Vroling

SINT PANCRAS Ondernemen zit Job
Groot uit Sint Pancras in het bloed.
‘Wie niet waagt, wie niet wint’ is zijn
motto.
“Zelf verantwoordelijk zijn voor
werk en inkomen, dat vind ik mooi”,
aldus Job. “Ik ben iemand met veel
kluservaring, op vele gebieden.
Toen we naar een klusprogramma
keken, vroeg mijn vrouw Willeke of
ik het niet mooi zou vinden als eigen
ondernemer te beginnen. Ik werd
meteen enthousiast en van het een
kwam snel het ander.” Willeke is
enorm trots: “Voor Job is dit een
droom die uitkomt. Ik verzorg de
administratie waardoor hij zich volledig kan richten op zijn werkzaamheden en ‘s avonds ook rustig een
kopje koffie kan drinken. Ook heeft
hij zo tijd voor zijn sport, Job is een
fanatiek speler van waterpolo.”

pp Job Groot is blij met zijn erkenning als starter van het jaar 2017.

Ik ben blij dat ik de stap heb genomen om te starten als Klussenier en
ga gewoon verder op dezelfde voet.”
EENMANSBEDRIJF “Ik werk alleen,
wat prettig is omdat ik zo achter
elkaar kan doorwerken. Ook is het
voor klanten gemakkelijk om maar
één man over de vloer te hebben,”
vertelt Job. “Soms helpt mijn stiefzoon Rick mee omdat hij ook graag
het vak in wil en zo ervaring kan
opdoen.” Klussenier Job Groot is
voor veel soorten verbouwingen beschikbaar. Groot of klein, het maakt
niet uit. Hij vertelt hierover: “Klanten kunnen bij mij terecht voor het

plaatsen van een aanbouw, badkamers, keukens, ramen, deuren,
kozijnen en nog veel meer. Ik werk
hoofdzakelijk met A kwaliteit materialen. Dat is voor mij belangrijk,
want zo kan ik vakwerk leveren en
het staat voor duurzaamheid.”
WERKWIJZE Wanneer klanten plannen hebben voor een verbouwing,
wordt dit eerst besproken, waarna een vrijblijvende offerte volgt.
Er worden geen voorrijkosten gerekend en men ontvangt twaalf
maanden garantie op geleverde
werkzaamheden. Een aantal klanten over Klussenier Job Groot: “Om

heel kort te zijn, heel goed. Zeer
klantvriendelijk en meedenkend.
Vakkundig, uitstekend werk geleverd en snel. Wij weten Job te vinden als we weer een klus hebben.”
Job over zijn werk als Klussenier:
“Het hele werkproces geeft me veel
voldoening, van begin tot eind. Elke
opdracht is weer anders en ik geniet
elke keer weer als ik een mooi eindresultaat aan de klant heb geleverd.

i Klussenier Job Groot
Moerverweg 31, Sint Pancras.
Tel: 072 785 29 29 of 06 5378 6604. Email:
jobgroot@klussenier.nl
w www.klussenierjobgroot.nl

Zwanger? Alles onder één dak
Praktijk biedt
totaalpakket
LANGEDIJK In de ruime entree van
Verloskundigenpraktijk Langedijk
valt direct het rek met de meest recente geboortekaartjes op. Het is
duidelijk dat we het tijdperk van
Jan, Piet en Klaas inmiddels ver
achter ons hebben gelaten. Op tafel
ligt het tijdschrift ‘Baby’s eerste
jaar’. Verloskundige Joanna van
Kleef, eigenaar van de praktijk, laat
het echoscopie-apparaat zien. “Dit is
het nieuwste van het nieuwste, de
Ferrari onder de apparaten. Bovendien heeft onze echoscopiste Elly
Verduin ruim vijfendertig jaar ervaring. Wees er dus van verzekerd dat
onze echo’s top zijn.”
APP Na twintig weken zwangerschap wordt er een echo met medische indicatie gemaakt. Deze wordt
vergoed door de verzekeraar. Een
pretecho van een kwartier tot een
half uur is er al vanaf € 50. Een
3D-echo van een half uur is ideaal
om vrienden en familie bij uit te nodigen. Via de Hello Mom app kun je
de beelden en het commentaar van
de echoscopiste en de omstanders
direct opslaan op de telefoon. Joanna adviseert om dit te doen na de 26e
week, om de mooiste beelden van de

Verloskundigenpraktijk Langedijk

Ed Schut

pp De echo's van Verloskundigenpraktijk Langedijk zijn uitermate helder.

baby te krijgen. Joanna: “Naast Elly
de echoscopiste heb ik twee verloskundigen, twee assistentes en twintig kraamverzorgsters in dienst. Een
uniek concept, alles onder één dak.
Alles wat de zwangere vrouw nodig heeft vanaf de conceptie tot een
week na de bevalling.” Het werk van
de verloskundige is in de bijna dertig jaar dat ze dit vak uitoefent sterk
veranderd. “Vroeger kwam je met
je koffertje aan, haalde het kindje, dronk een kopje koffie en weg

was je. Tegenwoordig maken we
de echo’s en zijn we sociaal werker,
psycholoog, fotograaf en ondersteuner.” Ze heeft ook veel contact met
andere professionals als de huisarts, de gynaecoloog, de kinderarts,
de fysiotherapeut en de diëtiste.
GEDREVEN Over haar kraamverzorgsters: “Die zijn zo gedreven. Ze
zien hun vak als een roeping, zijn
zeer betrokken. We hebben ze in
verschillende leeftijden, en zorgen
altijd voor een goede match. Eén

verzorgster per gezin, gedurende een week. Dat is ons concept.”
Joanna is geboren in Polen, haar
meisjesnaam is Swierczynska. Ze
woont al sinds 1989 in Nederland,
maar heeft haar roots nooit verloochend. “Ik heb een website over
zwangerschap in het Pools, en de
Poolse vrouwen komen van heinde
en verre naar me toe. Uit Nijmegen,
Tilburg, Den Haag, tot Leeuwarden
toe. Ze worden gerustgesteld als ze
in hun eigen taal horen dat ik ze
goede zorg kan bieden.” Ze komt in
de praktijk ook asielzoekers en andere mensen met een kleine beurs
tegen. “Daar hebben we afgelopen
kerst een mooie actie voor op touw
gezet. We hebben babyspullen voor
ze verzameld: kleertjes, bedjes,
badjes, flessen, spenen, luiers. en
natuurlijk speelgoed. Dat gaan we
vaker doen.” Verloskundigenpraktijk Langedijk bestrijkt een grote regio: gemeenten Langedijk, Alkmaar
en Heerhugowaard, en bovendien
Hollands Kroon. Nieuwe zwangere
vrouwen kloppen vooral bij Joanna
aan door mond tot mond reclame.
Verloskundigenpraktijk Langedijk
ligt aan de Voorburggracht 285a in
Noord Scharwoude en heeft verder
vestigingen in Broek op Langedijk
en Nieuwe Niedorp.

i www.verloskundigelangedijk.nl
0226-312296 of 06-46612103
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HEERHUGOWAARD MET zoekt
maatjes voor mantelzorgers die
even een steuntje in de rug nodig
hebben.
Mantelzorgers zijn mensen die
langdurig en onbetaald zorgen
voor een chronisch zieke, gehandicapte of anderszins zorgbehoevend persoon uit hun omgeving.
Een mantelzorger heeft vaak het
gevoel er alleen voor te staan. Een
vrijwilliger die als maatje naast de
mantelzorger staat, kan dan
uitkomst bieden.
De organisatie zoekt vrijwilligers
die als zorgmaatje bereid zijn mantelzorgers te ondersteunen. Een
zorgmaatje zet zich in om één keer
per week maximaal twee uur de
mantelzorger te ontlasten van hun
zorgtaak. Door gezelschap te
bieden aan degene die de zorg
nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld
zijn: samen koffie drinken, een
wandelingetje maken, een praatje
maken of samen een gezelschapsspel doen. Wanneer er een wens is
om er samen op uit te gaan, naar
een buurthuis, het bos, de stad, of
een hobbyclub, kan dat ook. Bij
Maatjes staan menselijkheid en
gelijkwaardigheid centraal. Het
draait om persoonlijk contact.
De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na
verloop van tijd zelfstandig goed
verder kan. De periode van ‘maatje
zijn’ duurt minimaal 6 maanden.
Het maatje krijgt een training voor
deze functie, begeleiding door een
beroepskracht en een vrijwilligersvergoeding. Ook mantelzorgers
die overbelasting ervaren, kunnen
zich aanmelden. De sociaal werker
van MET bekijkt dan samen met
hen wat een vrijwilliger voor hen
kan betekenen.
Zin in deze nieuwe uitdaging of
behoefte aan ondersteuning van
een vrijwilliger? Neem dan contact
op met Joke Voorwinden, per
email joke.voorwinden@methhw.
nl of telefoon 06 41130458.

Beheerder voor
Anbouw gezocht
NOORD-SCHARWOUDE Wonen
Plus Welzijn Langedijk zoekt voor
buurtcentrum de Anbouw aan de
Dorpsstraat 610 in Noord-Scharwoude een vrijwillige beheerder
die alle touwtjes aan elkaar
knoopt, een agenda kan beheren,
kleine (huishoudelijke) klussen kan
doen in het gebouw en sterk
genoeg is om tafels en stoelen
klaar te zetten voor activiteiten.
Er zijn tal van cursussen en
activiteiten als Kunstgeschiedenis
en de Schilderclub, Zumba, Gym,
Yoga en Countryline dans. Ook zijn
er wekelijks diverse inloopactiviteiten. Werktijden zijn in overleg.
Dit kan in de ochtend zijn (voordat
de activiteiten starten van half 9
tot 10 uur) of in de loop van de
dag. Het afsluiten van het gebouw
kan een taak zijn (rond 16.30 uur).
Neem dan contact op met Irene
Ruijter 0226-318050 of via mail: i.
ruijter@wonenpluswelzijn.nl

Fruitboomspecialist
bij kwekerij
HEERHUGOWAARD Fruitboom
Gerrit Ponne komt op zaterdag 24
februari bij Kwekerij Weigelia
vertellen over fruitbomen. Van
10.00 tot 16.00 uur is Ponne
aanwezig.
Februari is een goede maand om
vruchtbomen te snoeien en te
planten. Ponne helpt bij het
maken van keuzes, geeft demonstraties en beantwoordt vragen. Er
is gratis entree aan de Westdijk 4.

