
Beste lezer,

Nu de herfst haar intrede heeft gedaan, is het een mooie 
tijd om een tussenbalans op te maken. Hebben we de 
dingen gedaan die we wilden doen? En waar maken we nog 
een sprintje naar eind 2016?

Het antwoord op de eerste vraag is gelukkig nog steeds 
volmondig JA. In de afgelopen maanden hebben we weer 
veel jongeren op leerbanen en traineeships kunnen  
plaatsen. En – minstens net zo belangrijk – ook weer veel 
zien uitstromen met een diploma, een schat van  
ervaring en in veel gevallen een vervolgbaan.

Vorig jaar is de doelstelling uitgesproken 
dat er minimaal het aantal leerbanen in de 
publieke sector willen verdubbelen. Daar zijn 
we nog niet – vooral bij de gemeenten loopt 
het aantal leerbanen eerder terug dan op. 
Maar met dank aan andere publieke 
werkgevers zien we ondanks dat toch 
een groei.

En snelle berekening leert dat, als iedere 
gemeente in de arbeidsmarktregio één (!)  
bbl-er een kans biedt, we de  
verdubbeling al bijna te pakken hebben.  
En dus, beste gemeenten, doen we nog een keer 
een dringend beroep op jullie. Iedere gemeente  
1 (extra) leerbaan moet toch lukken?

Met vriendelijke groet,
Jeroen Maas, directeur
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Ilona Vredeveld, leerlingbegeleider
Nienke Scheeringa, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, medewerker P&A 
Josephine Boer, BBL secretaresse
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Stand van zaken november 2016
De afgelopen maanden zijn de leerlingbegeleiders van de GOA Publiek 

weer druk bezig geweest om geschikte kandidaten te vinden voor de 

binnengekomen leerbanen. Alle moeite is gelukkig beloond:  

we hebben weer heel wat nieuwe GOA-collega’s te melden! 

Bij gemeente Groningen zijn - op diverse afdelingen - Rayshandra,  

Sandra, Anna en Petra gestart met hun leerbaan als secretaresse/juridisch 

administratief medewerker. Ook zijn er meer technische functies: Mike 

en Abdou die als leerling chauffeur mogen leren en werken. Joost maakt 

dit plaatje compleet met zijn leerbaan als bedrijfsautotechnicus.

Evelien is gestart als secretaresse bij de provincie Groningen. Ilona in 

dezelfde functie bij het Alfa-College. Bij het Noorderpoort mogen we 

drie nieuwe jongeren op leerbanen begroeten: Linda, Merel en Deborah.

Het OTP is voor de GOA een nieuw leerbedrijf. Van harte welkom Petra 

en veel plezier als leerling-secretaresse bij het OTP!

Bij het UWV werkbedrijf is Gerja Klaassens gestart als secretaresse.

Patrick is bij de gemeente Eemsmond begonnen als autotechnicus en 

Gaby als leerling monteur bij de gemeente Delfzijl. 

En nu we het toch over Noord-Oost hebben: Groningen Seaports 

heeft een leerbaan beschikbaar gesteld. We zijn blij te kunnen melden 

dat Marleen is gestart met haar leerbaan als secretaresse.

Ook over de provinciegrens zijn er nieuwe leerbanen te melden:  

Danique bij de gemeente Assen en Jordy, Daniel, Paul, Elaine en Jan-

nicke bij de Provincie Drenthe.

Wat betreft trainees is er ook veel nieuws te melden. Bij de gemeente 
Groningen zijn Teddy, Hannah en Eric al gestart (in november volgen er 

nog twaalf ). Bij de gemeente Assen zijn naast Eline en Eline ook Sander, 

Jitze, Geert en Helen aan hun traineeship begonnen.

Welkom allemaal. Heel veel succes. En nog meer plezier!



Eens per twee jaar voert de GOA Publiek een enquête onder de  

leerling-medewerkers uit. Daarin willen we weten hoe zij de  

contacten met het praktijkbedrijf, de school en de GOA Publiek 

hebben ervaren. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening verder 

verbeteren en kunnen wij de input die we krijgen ook aan de  

bedrijven en scholen meegeven.

 

De enquête heeft plaatsgevonden in mei 2016 en 54 van de 65  

jongeren (83%!) die de GOA in 2015/2016 in dienst heeft (gehad),  

hebben gereageerd. Graag delen we hier de meest opvallende 

zaken.

Het eerste dat opvalt is dat de tevredenheid met betrekking tot de  

begeleiding van zowel de leerbedrijven als vanuit GOA Publiek erg 

hoog uitvalt. Beiden scoren gemiddeld een dikke 8. De tevreden-

heid met betrekking tot de scholen is duidelijk lager: gemiddeld een 

6,5. Voor wat betreft de begeleiding vanuit de bedrijven, geldt dat 

men overwegend zeer tevreden is over de kwaliteit ervan.  

De verwachtingen worden over het algemeen goed afgestemd.  

Wel wordt door ruim 15% van de jongeren aangegeven dat de 

hoeveelheid begeleiding hoger mag.

Enquête leerlingen 
Voor wat betreft de begeleiding vanuit de GOA Publiek geldt dat 

men overwegend zeer tevreden is over de kwaliteit ervan. Ook de 

hoeveelheid wordt positief beoordeeld. Bijna iedereen geeft aan 

altijd terecht te kunnen voor belangrijke zaken of problemen. De 

afwikkeling van administratieve processen is het grootste verbe-

terpunt blijkt uit de enquête. De overgang naar een ander admini-

stratiekantoor zal hiervan een belangrijke oorzaak zijn. De meeste 

problemen zijn inmiddels opgelost, daarnaast is er bij de GOA 

Publiek een bbl-er aangenomen om de administratieve processen 

te ondersteunen.

Voor wat betreft de begeleiding vanuit het onderwijs valt op dat 

men over de hele linie kritischer is. Het gaat dan om de inhoude-

lijke kwaliteit van de lesstof en docenten, de organisatie van het 

onderwijs, de communicatie vanuit school en de aansluiting op 

de praktijk. Ook de examinering in simulaties in plaats van op de 

werkplek stuit op negatieve reacties.

De resultaten van de enquête zullen ook worden gedeeld  

en besproken met de betrokken scholen.



Extra groep 
trainees

Sinds begin juli ben ik als leerlingbegeleider werkzaam bij GOA 

Publiek. De eerste maanden zijn goed bevallen en ik heb veel zin  

in komend jaar. Langzamerhand leer ik mijn leerlingen en hun  

organisaties kennen. Erg leuk! Kort iets over mezelf, ik ben 27 jaar 

en woon samen met mijn vriend Mark en hond Boris in Borger.  

In mijn vrije tijd stap ik regelmatig op de fiets (wielrennen of  

mountainbike), loop ik af en toe hard en vind ik het belangrijk om 

tijd door te brengen met familie en vrienden. Verder houd ik van 

lekker eten en een goed boek op z’n tijd. 

In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Hanzehogeschool (HRM). 

Waarna ik als intercedent heb gewerkt bij Randstad, een uitstapje 

heb gemaakt naar de bancaire sector en gewerkt als HR adviseur. In 

mijn functies merkte ik dat ik met name energie krijg van goede  

gesprekken en mensen verder op weg helpen. Als leerling

begeleider hoop ik daarin ook van betekenis te kunnen zijn.  

Daarnaast vind ik het speelveld tussen mens en organisatie erg 

leuk en dynamisch. 

Ik kijk er naar uit om onze klanten en leerlingen te leren kennen en 

een mooie samenwerking aan te gaan.

Groet,

Nienke

https://nl.linkedin.com/in/nienkescheeringa

Hoi allemaal,

Even voorstellen:  

Nienke Scheeringa

Het zal weinigen zijn ontgaan: de  

gemeente Groningen heeft besloten om 

een extra groep trainees een kans te geven 

om relevante ervaring op te doen. De 

Gemeente heeft 15 extra traineeplaatsen 

ter beschikking gesteld. De vacatures zijn 

inmiddels al gepubliceerd en de werving 

en selectie is in volle gang. De groep zal per 

7 november starten.



Interview met: 

Sinds juli 2015 ondersteunt Annemiek Pijper het secretariaat van de afdeling Economische Zaken van de Gemeente Groningen. Annemiek zit 

nu in het 2e leerjaar van de opleiding directiesecretaresse/ managementassistente niveau 4 van het Noorderpoortcollege en hoopt deze in 

juli af te ronden. Tijdens haar werkzaamheden wordt ze begeleid door de directiesecretaresse Anne Jaspers.

Annemiek:
1. Hoe ervaar je het werken bij de Gemeente Groningen?

“Gaan werken bij de Gemeente Groningen heb ik tot nu toe als een 

enorme uitdaging ervaren. Voorheen heb ik gewerkt als assistent-

manager bij verschillende kledingzaken. Het werken bij de Gemeente 

vraagt een hele andere manier van werken en in het begin moest ik 

erg wennen aan mijn nieuwe functie. De dynamiek is zo anders en ik 

heb aangeleerd gedrag vanuit mijn vorige functie echt moeten leren 

loslaten. Inmiddels ben ik meer vertrouwd geraakt met de organisatie 

en met de mensen en de processen waardoor ik mijn nieuwe rol beter 

in kan vullen. Mijn nieuwe functie heeft me veel geleerd over mezelf en 

ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen.” 

2. Wat voor werkzaamheden verricht je?

“Mijn werkzaamheden zijn erg uiteenlopend. Ik werk voornamelijk voor 

de teamleider Economische Zaken. Onder mijn werkzaamheden valt o.a. 

agendabeheer, afspraken plannen, vergaderdossiers maken en beheren, 

archiveren, telefoon aannemen, email- en postbeheer, vergaderingen/

bijeenkomsten plannen en voorbereiden, notuleren enz. Mijn taak is er 

vooral op gericht om mijn manager zoveel mogelijk te ‘ontzorgen.’” 

3. Hoe ervaar je de combinatie werken en leren via de GOA-Publiek?

“Het werken en leren via GOA-Publiek bevalt me tot nu toe erg goed. 

Het is fijn om meteen een beeld te krijgen van de functie waar je voor 

leert en het is erg prettig om het geleerde meteen in de praktijk te  

kunnen brengen. Daarnaast krijg ik input van twee kanten, zowel van 

school als van de praktijk. Dit leert mij dat ik op meerdere manieren 

bepaalde dingen kan doen. De begeleiding vanuit GOA-Publiek heeft 

een groot aandeel in mijn leerproces. Het helpt mij om inzichtelijk te 

maken wat voor type mens/type managementassistent ik ben en wil 

zijn. De voortgangsgesprekken met mijn leerlingbegeleider ervaar ik als 

erg prettig en leerzaam. De gesprekken helpen daarnaast om over-

zicht te houden op het geheel en het werpt een objectieve blik op het 

werk-/ leertraject waar ik in zit. Die objectiviteit leidt vervolgens weer tot 

nieuwe stappen in dat traject. Al met al helpt GOA-publiek mij om het 

maximale uit het leertraject te halen en koers te houden.” 

Anne

1. Hoe ervaar je het begeleiden van een BBL-er?

“Het begeleiden van een BBL-er vind ik allereerst erg leuk om te doen. 

Tegelijkertijd is het ook een uitdaging. Begeleiden betekent namelijk 

ook dat je naar jezelf moet kijken. Wat voor mij vanzelfsprekend is hoeft 

dat immers voor een ander niet te zijn. Dit vraagt ook aanpassingen in 

mijn eigen gedrag. Je leert van elkaar en dat maakt het een heel positief 

proces.”

2. Wat is de meerwaarde van dit traject voor jullie organisatie?

“Annemiek brengt een frisse blik met zich mee. Dit zorgt voor een 

nieuwe dynamiek. Daarnaast levert zij als leerling natuurlijk een hoop 

actuele kennis die we kunnen implementeren in de organisatie. Dit 

houdt ook de organisatie scherp en bij de tijd. Daarnaast vraagt het van 

mij ook een bepaalde flexibiliteit. Iedere leerling is immers verschillend 

en heeft voor hem of haar specifieke begeleiding nodig. Dat is  

tegelijkertijd ook de meerwaarde van dit traject; de leerling komt om 

te leren en ik word min of meer gedwongen om mij aan te passen en 

tegelijk daar weer van te leren.”

3. Heb je nog tips voor andere werkbegeleiders?

“Stel je open en flexibel op en probeer je in te leven in de leerling.  

Probeer je leerling echt te leren kennen en kijk verder dan wat je ziet.  

Als je openstaat voor elkaar begint pas het echte leerproces.” 

Anne Jaspers en Annemiek Pijper



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.

Wilt u ook graag een BBL leerling opleiden en ondersteuning hebben van een gemotiveerde medewerker? 
Wij komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken: info@goapubliek.nl of op 050 700 1323.

Op 14 september is de Statencommissie van de provincie Groningen in gesprek gegaan met de GOA Publiek over het belang van leerbanen 

en de stand van zaken van BBL binnen de publieke sector. Een zeer ontspannen ontmoeting op een prachtige locatie (het atrium van het 

provinciehuis). Twee leerlingen, Ilse Haster en Serginia Gomes, hebben een toelichting gegeven over waarom de BBL voor hen zo belangrijk 

is. Aan de geïnteresseerde vragen te meten is de BBL een onderwerp dat voor veel Statenleden nauw aan het hart ligt.

Presentatie voor Statencommissie  
provincie Groningen


