
Beste lezer,

Het jaar 2012 is inmiddels al weer twee maanden verleden 

tijd, de sneeuw is weer gesmolten (het ijs ook, weer geen 

Elfstedentocht!) en ik heb de eerste krokussen al weer 

gezien.  Laat 2013 nu maar echt op gang komen!

Wat ons betreft wordt het (weer) een mooi jaar. We 

hebben vorig jaar met een tevreden gevoel kunnen 

afsluiten: er zijn toch bijna 100 (!) BBL-plekken gerealiseerd 

in de publieke sector. Ondanks de economische 

tegenwind zijn er dus nog steeds organisaties 

die zich niet van de wijs laten brengen en 

over de financiële grenzen van het NU 

heen durven te stappen. Hulde! En dit 

geeft ook alle vertrouwen naar de 

toekomst.

Om deze bewering kracht bij te zetten, 

kunt u in deze nieuwsbrief  weer kennis 

maken met nieuwe inleners en nieuwe 

leerling-medewerkers. Maar we zijn nog 

lang niet klaar. Zolang er nog steeds jonge-

ren thuis zitten zonder baan en/of opleiding, 

zijn nieuwe leerbanen van harte welkom. 

Met vriendelijke groet,

Jeroen Maas, directeur

Harald Grasdijk, leerlingbegeleider

Vanja Grashoff, leerlingbegeleider

Lisa Vinke, medewerker P&A BBL
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Zoals vermeld is 2012 een succesvol jaar geweest. In de eerste 

projectperiode, dus 2011-2012, zijn 97 leerbanen door de GOA Publiek 

ingevuld. Dit is, gezien de krappere budgetten in de publieke sector, een 

aantal waar we met z’n allen best trots op mogen zijn.  Ook de andere 

statistieken geven reden om vertrouwen te hebben in de toekomstige 

ontwikkelingen:

•	 Het	aantal	inlenende	organisaties	dat	leerbanen	beschikbaar	heeft	

 gesteld, is gestegen tot 21

•	 Het	aantal	jongeren	dat	hun	leerwerk	traject	inmiddels	met	een	

	 diploma	heeft	afgesloten,	staat	op	35

•	 De	gemeenten	Groningen,	Veendam/Pekela	en	Delfzijl	hebben	voor	

 de meeste jongeren die ze in dienst hebben, verlengd.

•	 De	provincie	Groningen	heeft	besloten	om	ook	in	de	jaren	2013	en	

 2014 een bijdrage te doen, zodat de inleentarieven laagdrempelig 

 blijven.

De	GOA	Publiek		zal	ook	in	2013	weer	haar	uiterste	best	doen	om	

nieuwe leerbanen te werven, deze te matchen met de meest ge-

schikte	kandidaten	en	deze	jongeren	op	zo	effectief	mogelijke	wijze	te	

begeleiden.		Het	zal	best	een	spannend	jaar	worden.	De	effecten	van	de	

bezuinigingen worden zo langzamerhand erg zichtbaar en dat betekent 

dat er meer terughoudendheid zal kunnen ontstaan om leerbanen 

beschikbaar	te	stellen.	Het	zal	nog	een	hele	uitdaging	blijven	om	het	

maatschappelijke belang te benadrukken dat, zonder leerbanen, teveel 

jongeren aan de kant komen te staan. En het zal misschien nog meer 

moeite kosten om de managers, bestuurders en P&O-ers te overtui-

gen dat jongeren op leerbanen per saldo meer toevoegen dan dat ze 

kosten.

Maar hoe lastig dan ook…we gaan er weer voor! Want als de publieke 

sector het voortouw op dit onderwerp niet neemt, wie dan wel?
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We	hebben	de	afgelopen	maanden	weer	verschillende	nieuwe	BBL-ers	

mogen verwelkomen als leerling-medewerker bij GOA Publiek. Daarbij 

hebben we ook een aantal nieuwe organisaties kunnen verwelkomen. 

Bij	woningcorporatie	Acantus	uit	Veendam		is	Marcel	Tent	aan	het	

werk	gegaan	als	facilitair	medewerker,	hij	is	vanaf	februari	gestart	met	

de	BBL	opleiding	aan	het	Alfa	College.	Bij	het	RDW	in	Veendam	gaan	

Patrick	Mulder	en	Wout	de	Klerk	leren	en	werken	als	HBO	duaal/deeltijd	

medewerkers.	Zij	zullen	binnen	afdeling	Operations	allerlei	uitvoerende	

werkzaamheden oppakken. 

Ook	bij	de	Provincie	Groningen	zijn	twee	nieuwe	BBL-ers	gestart;	Esme-

ralda Kenter werkt als secretaresse op het gezamenlijk secretariaat van 

de	afdelingen	Wegenbouw	en	Vaarwegen	en	Arend	Wekema	is	aan	de	

slag	als	ICT	medewerker	op	de	afdeling	IVT.	Bij	de	Milieudienst	is	Denny	

Drent als chauffeur goederenvervoer in opleiding gestart en ook bij het 

Noorderpoort zijn vier nieuwe jongeren gestart met een leerbaan op 

de	diverse	onderwijslocaties.	Ook	bij	het	UWV	zijn	een	drietal	kandida-

ten	voorzien	van	een	nieuwe	leerbaan.	Bas,	Jimmy	en	Esther	hebben	de	

kans	gekregen	om	aan	het	werk	te	gaan	op	afdeling	uitkeren.	Zij	gaan	

het komende jaar als medewerkers sociale zekerheid leren en werken.

Buiten	de	regio	zijn	ook	positieve	ontwikkelingen	gaande;	we	verwach-

ten	begin	2013	bij	de	Provincie	Drenthe	en	de	Gemeente	Assen	nieuwe	

leerling-medewerkers te kunnen verwelkomen. 

Investering van drie miljoen in 
Noordelijke arbeidsmarkt

Leerling-medewerkers sluiten 
2012 samen af

Nieuwe inleners en 

leerling-medewerkersDe	Provincie	Groningen	heeft	bekend	gemaakt	dat	er	opnieuw	

subsidies	beschikbaar	worden	gesteld	voor	de	Versnellingsagenda	

2.0. De versnellingsagenda bestaat uit projecten gericht op werk. Met 

de agenda wil de provincie gemeentelijke overheden, onderwijs en 

bedrijfsleven	helpen	om	gezamenlijk	jongeren	en	kwetsbare	groepen	

te	begeleiden	naar	de	arbeidsmarkt.	De	Versnellingsagenda	2.0	wordt	

uitgevoerd door onder andere de Arbeidsmarkt regio’s Noord, Oost en 

Centraal,	het	Seaport	Xperience	Center	(SXC)	en	de	Gemeenschappe-

lijke	Opleidingsactiviteit	voor	de	Publieke	Sector	(GOA	Publiek).

Aan het einde van het jaar mochten wij een grote groep leerling-

medewerkers	verwelkomen	voor	een	afsluitende	kerst-lunch	bij	

GOA	Publiek.	In	een	ontspannen	setting	bij	Brasserie	Bites	heb-

ben	we	een	gezellige	middag	met	elkaar	gehad.	Samen	met	de	

leerling-medewerkers	hebben	we	terug	gekeken	op	het	afgelopen	

jaar;	welke	successen	konden	we	samen	vieren,	welke	ontwikke-

lingen	zijn	er	geweest	en	hoe	gaan	we	verder	met	elkaar?	Vooral	

deze laatste vraag was een korte blik richting de toekomst. Naast 

terug en vooruit kijken hebben we ook een aantal geslaagden in 

het	zonnetje	gezet	met	een	prachtig	gedicht,	getuigschrift	en	een	

bloemetje.	Wat	ons	betreft:	een	geslaagde	middag	die	volgend	jaar	

herhaald gaat worden!  



Sinds	1	januari	2013	heeft	het	GOA	Publiek	team	een	nieuwe	collega.	Zij	stelt	zich	dan	ook	graag	aan	u	voor	als	

lerend juridisch medewerker personeel & arbeid:

Mijn	naam	is	Lisa	Vinke	en	ik	ben	24	jaar.	Ik	heb	een	toeristische	achtergrond	en	wilde	mij	graag	verder	ontwik-

kelen.		GOA	Publiek	had	mij	opgenomen	in	de	8	weken	pool	voor	een	leerbaan.	Toen	ik	werd	uitgenodigd	voor	

een	sollicitatiegesprek	voor	de	functie	van	juridisch	medewerker	P&A	kwam	ik	er	snel	achter	dat	dit	een	ontzet-

tend	leuke	functie	is.	Ik	werk	nu	vier	dagen	in	de	week	en	straks	begin	ik	met	mijn	opleiding	in	Leeuwarden.	Ik	

ben super blij met de kans die ik bij GOA Publiek heb gekregen, ik vind het werk leuk en mijn collega’s zijn aardig 

en behulpzaam. Ik kom graag in de toekomst ook met u in contact. 

Met vriendelijke groet,  

Lisa Vinke

Nieuwe medewerker 

Deze en nog veel meer vragen zijn in de training presenteren en 

solliciteren voorbij gekomen. Elke leerbaan kent uiteindelijk een nieuw 

begin richting de arbeidsmarkt. En hoe zorg je er dan voor dat je wordt 

uitgenodigd en dat je op het sollicitatiegesprek een positieve indruk 

achterlaat?		Hoe	bereidt	je	je	optimaal	voor?	Door	het	oefenen	van	het	

sollicitatiegesprek in een rollenspel hebben de leerling-medewerkers 

een hele ochtend kunnen ervaren wat belangrijk is. Door te luisteren, te 

observeren en te doen hebben de leerling-medewerkers hierin nieuwe 

stappen kunnen maken.  Wij bedanken Anneke Kes van de Gemeente 

Groningen en de leerling-medewerkers voor hun bijdrage. 

Voor	in	de	agenda:	de	volgende	training	staat	gepland	op	

14	maart	2013,	09.30	-	12.30	uur	met	als	onderwerp;	omdenken!

Hoe zorg je voor een verbluffende indruk bij een sollicitatie?



Veendam – Het was begin september toen wij met Corien Bier, 

teammanager ICT/Facilitair van woningcorporatie Acantus, in 

contact kwamen. Na een prettig kennismakingsgesprek en een 

heldere behoefte aan een lerende medewerker in richting van de 

facilitaire dienstverlening, zijn we aan de slag gegaan met de wer-

ving voor een huismeester. In samenwerking met het Werkplein 

hebben we uiteindelijk een aantal kandidaten voorgesteld. Eén 

van deze kandidaten was Marcel Tent; een enthousiaste, vriende-

lijke jongeman die heel graag wilde leren en werken. Zoals Marcel 

in die periode vaak aangaf: ik begin liever vandaag dan morgen!

Vanuit	een	eerdere	werkervaring	op	een	basisschool	had	Marcel	reeds	

geproefd	aan	de	werkzaamheden	die	horen	bij	de	facilitaire	dienstver-

lening. Marcel had dan ook grote interesse in de leerbaan bij Acantus. 

In	dit	interview	de	ervaringen	van	Marcel	en	Corien.

Marcel, hoe ervaar je de praktijkplek nu je aan het leren en werken 

bent? Marcel: Erg goed. Ik ben graag aan het werk en ik heb in mijn 

werkzaamheden	veel	variatie	en	afwisseling.	Ik	heb	zowel	terugkerende	

werkzaamheden als het aanvullen van kopieermachines, de voorraad-

beheer	van	de	koffie-	en	theefaciliteiten	en	de	wekelijkse	postrondes.	

Maar ik help ook op het secretariaat en bied daar ondersteuning bij 

het inbinden van documenten, etiketten en naambordjes maken en 

in de toekomst ook het inscannen van allerlei documenten. Daarnaast 

verzorg ik lunches voor bijeenkomsten en maak ik vergaderruimten 

gereed.	Corien,	welke	meerwaarde	heeft	de	BBL-er	voor	jullie	in	de	

praktijk?	Marcel	heeft	het	inzicht	en	neemt	eigen	initiatief,	hij	past	goed	

in	de	facilitaire	dienstverlening.	Een	mooi	voorbeeld	hiervan	is	dat	ik	

aan	het	einde	van	de	dag	een	lampje	uit	het	plafond	had	gedraaid	

omdat die niet meer goed werkte. Ik wilde de volgende ochtend op 

kantoor	aan	Marcel	vragen	of	hij	er	een	nieuw	lampje	in	wilde	draaien	

maar	dat	was	al	niet	meer	nodig;	Marcel	had	het	zelf	al	opgemerkt	en	

er alvast een nieuwe lamp ingedraaid. Een ander goed voorbeeld is dat 

we	niet	meer	niezend	het	magazijn	uitkomen;	dat	is	helemaal	keurig	

opgeruimd	en	wordt	nu	bijgehouden	door	Marcel.	Hij	weet	precies	

waar	alles	is	opgeborgen.		Soms	zo	goed	dat	we	liever	Marcel	vragen	

dan	zelf	gaan	zoeken.	Voor	jullie	is	de	BBL	nieuw	maar	jullie	hadden	

wel	ervaringen	met	stagiairs,	ervaar	je	verschil?	Vooral	de	termijn	en	

datgene	waar	een	BBL-er	zich	mee	bezig	houdt	is	een	groot	verschil.	

De	HBO-stagiairs	zijn	vaak	met	nuttige	onderzoeken	bezig	maar	komen	

daardoor minder vaak toe aan de reguliere werkzaamheden. Marcel 

is	hier	aan	het	werk	en	leert	daarnaast	de	basis	van	het	facilitaire	werk	

door	de	opleiding.	Door	de	zelfstandigheid,	het	technische	inzicht	

en	het	feit	dat	Marcel	weinig	uitleg	nodig	heeft	kost	de	inhoudelijke	

begeleiding	ook	niet	veel	tijd.	Marcel	zit	duidelijk	goed	op	zijn	plek;	het	

werken	bij	een	grote	organisatie	biedt	veel	afwisseling	en	dit	is	voor	

hem heel belangrijk.

‘’Ik begin liever vandaag dan morgen!’’



Hier	voor	u	ligt	de	elevator	pitch	van	Claudia Tavares, 29 jaar jong en iemand met een positieve gedach-

tegang. Ik probeer altijd te denken in oplossingen in plaats van problemen. In september 2011 ben ik begonnen 

met	de	deeltijdopleiding	HBO-Rechten.	Ik	ben	zeer	geïnteresseerd	in	het	recht,	met	een	voorkeur	in	het	arbeids-

recht	en	bestuursrecht.	Met	de	opleiding	wil	ik	mijn	denken	en	kunnen	uitbreiden	en	mijzelf	ontwikkelen.

Een	functie	die	mij	prikkelt	om	te	leren,	samen	te	werken	maar	ook	zelfstandig	mijn	ding	te	kunnen	doen,	is	het	

helemaal voor mij. Nieuwe dingen leren en ontdekken zijn op mij van toepassing.

Durft	u	net	zoveel	als	ik,	met	een	flinke	dosis	positiviteit	en	humor?	Dan	weet	ik	zeker	dat	wij	een	prima	match	

zijn. Tot snel!

Beloof alleen wat je kan waarmaken en doe meer dan je belooft

Mijn naam is Erwin Jansen	en	mijn	leeftijd	is	29	jaar.	Nadat	ik	al	eens	heb	mogen	proeven	aan	het	werken	

bij	de	rechtbank,	wil	ik	mijn	kennis	op	het	gebied	van	recht	verder	uitbreiden.	Complexe	vragen	ga	ik	niet	uit	de	

weg en ik wil graag het onderste uit de kan halen voor iemand.

Voor	de	nog	te	starten	HBO	deeltijdstudie	Rechten	zoek	ik	dan	ook	een	bedrijf	die	een	enthousiaste	en	gedreven	

medewerker,	die	graag	wil	waarmaken	wat	hij	belooft,	kan	gebruiken	en	verder	wil	opleiden.

Dit	is	wat	ik	te	bieden	heb.	Wat	heeft	u	mij	te	bieden	waardoor	ik	het	recht	kan	laten	zegevieren?

Even voorstellen… 

Even voorstellen… 

Geeft u mij die kans?

Of	het	nou	gaat	om	het	aanvragen	van	een	toeslag,	hulp	bij	het	invullen	van	een	formulier,	of	na	een	flinke	dip	weer	tegen	de	berg	

op te rennen, ook ik wil er voor u zijn! Mijn naam is Marion Mus,	ben	27	jaar	jong	en	sta	midden	in	het	leven.	Heb	wat	ups	en	

downs	gehad	maar	ben	nu	onderweg	naar	de	top	in	mijn	ontwikkeling.	Hierdoor	ben	ik	er	achter	gekomen	dat	de	opleiding	Sociaal	

Maatschappelijk Dienstverlener bij mij past! Waarom? Omdat ik sociaal vaardig ben, een goed doorzettingsvermogen heb en graag 

met u mee denk en opzoek ga naar mogelijkheden die bij ieders situatie passen. Ook mijn enthousiasme en mijn spontaniteit 

maken	mij	een	onmisbare	kracht	binnen	uw	bedrijf.

Hiervoor	ben	ik	dan	ook	opzoek	naar	een	uitdagende	en	leerzame	BBL	werkplek,	om	mijn	vaardigheden	in	de	praktijk	toe	te	passen.	

Geeft	u	mij	die	kans?		Dan	stel	ik	mijzelf	graag	aan	u	voor.

Even voorstellen…



Terugblik proeverij   

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.

In samenwerking met Noorderlink is er in november 2012 een 

proeverij georganiseerd met als thema: BBL’ers? Ja, graag! - Leren 

en Werken in de praktijk.

In	de	proeverij	zijn	de	leerling-medewerkers	en	hun	begeleiders	zelf	aan	

het woord geweest. Zij hebben aan de hand van concrete voorbeelden 

laten	zien	dat	het	werken	met	BBL-ers	niet	alleen	bijdraagt	aan	Maat-

schappelijk	Verantwoord	Ondernemen,	maar	ook	direct	rendement	

oplevert.	En	belangrijker	nog;	dat	het	vooral	ook	leuk	is!	Op	deze	manier	

hebben de aanwezigen een reëel beeld gekregen van wat werken en 

leren in de praktijk kan betekenen. Er zijn vier presentaties gegeven 

rond vier perspectieven:

1.	Begeleidingsperspectief:	welke	begeleiding	hebben	deze	jongeren	

nodig? En hoeveel? Welke kennis moet je als praktijkbegeleider in huis 

hebben?

2.	Persoonlijk	perspectief:	Waarom	is	de	BBL	voor	sommige	leerlingen	

de	beste	leerweg?	Is	een	BBL-er	leerling	of	collega?	Is	er	verschil	met	

een reguliere stage?

3.	Ontwikkelperspectief:	wat	levert	het	voor	de	jongere	op?	Welke	

ontwikkeling maken ze door? Maar ook: welke inbreng hebben de 

jongeren	op	een	afdeling?	

4.	Kosten	en	baten	perspectief:	wat	levert	het	hebben	van	een	BBL-ér	

op korte en langere termijn op voor de organisatie?

Samen	met	de	ongeveer	35	aanwezigen	hebben	we	in	een	goede	

sfeer	er	een	leuke	en	inspirerende	middag	van	gemaakt.		Voor	een	foto	

impressie van deze middag kun je terecht op www.goapubliek.nl


