
Beste lezer,

Dit is de tweede digitale nieuwsbrief van de GOA  

Publiek. De eerste nieuwsbrief is verstuurd in mei. 

Tot onze grote vreugde heeft dit al direct een  

heel concreet resultaat opgeleverd! Zowel de  

Rijksuniversiteit Groningen als het Alfa College  

belden ons dezelfde dag, na het lezen van de  

profielen van Cindy en Kim. Een goede reden 

dus om op deze voet door te gaan.  

We introduceren daarom graag weer 

een aantal nieuwe kandidaten die 

staan te popelen om aan de slag 

te gaan. Hoe de gesprekken van 

Cindy en Kim zijn gegaan, lees 

je overigens verderop in deze 

nieuwsbrief.

We wensen een ieder veel lees- 

plezier. En als er nog vragen of 

suggesties zijn, aarzel niet en neem 

gerust contact met een van ons op.

Met vriendelijke groeten,

GOA Publiek

Thessa Flierman, administratief medewerker  

(en BBL-er)

Harald Grasdijk, leerlingbegeleider

Vanja Grashoff, leerlingbegeleider

Jeroen Maas, directeur

GOA Publiek: 
stand van zaken 1 september 2011

Er zijn inmiddels 47 jongeren via de GOA Publiek geplaatst op  

leer-banen. Deze jongeren zijn aan de slag bij de Gemeente  

Groningen, Gemeente Haren, Gemeente Oldambt, Gemeente Delfzijl, 

De Kompanjie, het UWV, Ability, VKB, het Noorderpoort, ISD Noord-Oost, 

Woningbouwcorporatie Lefier, de RuG, de Provincie Groningen,  

het Alfa College en de GOA Publiek zelf.

Van de 47 leerbanen zijn 44 leerbanen op MBO niveau (BBL) en  

3 op HBO niveau.

Toezeggingen per september 2011

Er zijn nog ongeveer 25 leerbanen toegezegd die de komende  

maanden zullen worden ingevuld. De vacatures komen vrij bij onder 

andere de Provincie Groningen, De Kompanjie, Gemeente Groningen  

en het Noorderpoort. 
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Hoe gaat het nu met Kim Versfeld?

Hoi allemaal, 

Vorige maand heb ik in deze nieuwsbrief gestaan omdat ik op zoek was naar een BBL leerplek. 

Sinds twee weken werk ik nu bij de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit Letteren. Ik ben erg 

blij dat ik via deze manier werk heb gevonden, en dat ik op een leuke plek terecht ben geko-

men. Op deze plek kan ik mijn school erg goed combineren met het werk, en heb ik ook de 

vrijheid om werk voor school te doen! Kortom: ik denk dat ik mijn plekje hier wel ga vinden...!

Groeten, Kim Versfeld

Hoe gaat het nu met Cindy Snitjer?

Hallo allemaal,

In de vorige nieuwsbrief heb ik me voorgesteld. Toen was ik op zoek naar een leerwerkplek.  

Inmiddels  ben ik aan de slag als secretaresse bij de dienst Onderwijs Cultuur Sport Welzijn 

(OCSW) binnen de gemeente Groningen.  Mijn collega Diny en ik vormen samen het secretariaat 

van 4 afdelingshoofden. Mijn taken bestaan op het moment uit telefoonbeantwoording, 

mailafhandeling en afspraken maken in de elektronische agenda. In het komende jaar ga ik me 

o.a. ook bezighouden met notuleren, archivering en bijeenkomsten organiseren. Ik voel me al 

helemaal thuis bij de gemeente Groningen, omdat mijn nieuwe collega’s erg spontaan zijn en 

ze me met open armen hebben ontvangen.

Vriendelijke groet, Cindy Snitjer

Mag ik mij voorstellen?

Ik ben Stephanie van Heel, 26 jaar en woonachtig in Groningen. Ik zou graag beginnen met de opleiding 

voor secretaresse, maar hiervoor heb ik een leerbedrijf nodig waar ik aan het werk zou kunnen. Wat heb ik het 

leerbedrijf te bieden? Mijn persoonlijke kenmerken zijn dat ik sociaal, flexibel en leergierig ben. Met agenda 

en post beheer heb ik ervaring, ik werk geordend en ik leg makkelijk mondeling en/of telefonisch contact. 

Op dit moment ben ik werkzaam in een boekhandel annex Postkantoor. Ik heb daar vijf jaar ervaring opgedaan 

en ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik zou graag bij een leerbedrijf komen te werken dat mij de kans geeft, 

verder te leren en te groeien. Heeft u deze mogelijkheid voor mij?



Even voorstellen...

Hallo! Mijn naam is Bram Hekking, 21 jaar, geboren in Utrecht en  

ik woon vanaf september in Groningen. Daar ga ik verder met mijn 

studie Medewerker Beheer ICT, waar ik in februari 2010 mee ben  

begonnen. Na mijn praktijkervaringstage bij FNV Bondgenoten heb  

ik besloten om te kiezen voor BBL, omdat ik liever in de praktijk leer  

dan uitsluitend op school. Ik heb een hart voor ICT met een  

maatschappelijk belang. Wat kan ik voor u betekenen?

Even voorstellen...

Mijn naam is Ronald de Groot, ik ben  

20 jaar en woon in Appingedam. Ik begin  

in september met de opleiding financieel 

administratief medewerker BBL niveau 3.  

Hiervoor ben ik op zoek naar een leerbedrijf 

dat mij de kans wil geven om ervaring op te 

doen in het vak. Na een aantal jaren aan het 

werk te zijn geweest heb ik er nu veel zin in 

om te werken én te leren. Wilt u mij die kans 

geven? Dan hoop ik snel van u te horen!

Even voorstellen...

Hallo, mijn naam is Dennis Bosscher,  ik ben 36 jaar en woon in  

Nieuwe Pekela. Ik zou graag als huisbaas of conciërge aan het werk  

gaan en de facilitair medewerker opleiding gaan volgen. Door mijn 

werkervaringen ben ik stressbestendig, flexibel, kan ik leiding geven, 

roosters maken, administratieve taken uitvoeren, het magazijn  

beheren, onderhoud plegen en organiseren.

Mede door mijn grote hobby voetbal en door de pubers thuis ga  

ik met veel plezier om met verschillende leeftijdscategorieën.  

Bent u op zoek naar een spontane collega? Ik hoor graag van u!

Trainingen bij GOA  
Publiek in samenwerking 
met de Werkpleinen

Vanaf september start GOA Publiek,  

in samenwerking met de Werkpleinen, 

een nieuwe cyclus van trainingen.  

Deze trainingen worden aangeboden 

voor BBL-kandidaten uit onze pool. 

Onderwerpen die voorbij komen zijn: 

kernkwaliteiten, digitale presentatie & cv, 

netwerken & social media en solliciteren. 

Naast de trainingen worden er dit jaar 

ook intervisiebijeenkomsten georgani-

seerd voor de leerlingmedewerkers.  

In vier bijeenkomsten, met elk een eigen 

thema, kunnen de leerlingmedewerkers 

al hun ervaringen met elkaar gaan delen.



GOA Publiek

Mediacentrale Groningen

Helperpark 290D

9723 ZA Groningen

T 050 - 700 13 23

www.goapubliek.nl

info@goapubliek.nl

De oprichting van GOA Publiek is mogelijk gemaakt vanuit het Regionaal Actieplan  

Jeugdwerkloosheid Groningen en vanuit de Versnellingsagenda van de provincie Groningen.

Follow us on...

GOA Publiek is ook actief op LinkedIn en Twitter.  

Volg ons nieuws, ontvang nieuwe vacatures, blijf op de hoogte van 

nieuwe ontwikkelingen en leer potentiële BBL kandidaten kennen!  

Kijk op www.linkedin.com/groups/GOA-Publiek-3861053 of  

www.twitter.com/goapubliek

Jody Mik in de nieuwsbrief 
van de Gemeente Groningen

In de digitale nieuwsbrief van de Gemeente Groningen komen Jody Mik 

(BBL-er bij de Gemeente), Hülya Aydin (Mobiliteitscentrum Gemeente 

Groningen) en Wilma de Vries (begeleider van Jody), uitgebreid aan het 

woord over het BBL-traject van Jody. Jody geeft aan zeer enthousiast 

te zijn over de mogelijkheid om binnen de Gemeente Groningen te 

kunnen Werken en Leren. De afdeling waar ze is gedetacheerd, is zeer 

enthousiast over de inzet van Jody. Een echte win-win situatie dus. 

De digitale nieuwsbrief van de Gemeente Groningen wordt via Intranet 

verspreid onder alle medewerkers van de Gemeente en wordt over het 

algemeen goed gelezen. Een mooi platform, zodat het enthousiaste 

verhaal van Jody, Hülya en Wilma wellicht leidt tot nog veel meer inzet 

van Leerbanen binnen de Gemeente Groningen.

Bestuurswisselingen

Het bestuur van de GOA Publiek heeft 

een aantal veranderingen onder-

gaan. Gedeputeerde Hans Gerritsen is 

opgevolgd door gedeputeerde Wilma 

Mansveld. Yvonne Geerdink, voormalig 

bestuurder van Lefier, is teruggetreden. 

Er wordt nog een opvolger gezocht.

Banenmarkt 6 oktober

Op 6 oktober vindt de jaarlijkse Banenmarkt van het UWV plaats. Het evenement wordt dit 

jaar gehouden in de Mediacentrale en laat dat nou net de locatie zijn waar de GOA Publiek 

kantoor houdt! Uiteraard zal de GOA Publiek aanwezig zijn om de mogelijkheden die wij 

kunnen bieden via het invullen van Leerbanen te presenteren.

Leergierige secretaresse 
zoekt baan

Mijn tijdelijke functie als secretaresse bij  

de gemeente Groningen dienst Onderwijs  

Cultuur Sport Welzijn is gestopt per eind  

augustus. Ik ben hier in de gelegenheid 

gesteld om een nieuw secretariaat op- en 

in te richten. Hiermee heb ik een geweldig 

leerzaam jaar achter de rug. 

Om het vak vanuit een ander perspectief  

te zien, ben ik op zoek naar een secretariële 

functie in een andere branche in een  

nieuwe omgeving. 

Ziet u een uitdaging?   

Graag licht ik dit toe in een gesprek. 

Natascha Dijkhuis


