
Beste lezer,

Hierbij ontvang je de derde nieuwsbrief van dit jaar. Ook 

in deze (herfst)editie lees je weer tal van onderwerpen 

rond het thema Leren en Werken. Zo kunnen we, ondanks 

de moeilijke arbeidsmarkt, weer veel nieuwe leerbanen ver-

melden. Diverse organisaties hebben een of meer jongeren 

een kans geboden om binnen hun organisatie hun diploma 

te behalen en dat is nog steeds een dikke pluim waard.

De jongeren maken dit vertrouwen gelukkig ook waar. 

Velen hebben het afgelopen jaar afgerond met 

het behalen van het felbegeerde diploma. Zij 

zijn daarmee klaar om de arbeidsmarkt te 

bestormen; de meesten hebben inmid-

dels al een baan gevonden. Zonder hun 

leerbaan zal dit in veel gevallen anders 

zijn gelopen. We stellen traditiege-

trouw ook weer een aantal jongeren 

aan jou voor. Wie weet zeer geschikt om 

jouw organisatie te ondersteunen!

Verder nieuws over onze nieuwe brochure 

(waar we natuurlijk heel trots op zijn), de 

training netwerken (die zeer interactief ver-

liep) en de stand van zaken (die nog steeds blijkt 

geeft van groei in het aantal leerbanen). Kortom: er 

is weer genoeg te lezen. Wij wensen je er veel plezier bij. En 

als er vragen zijn – of aanmeldingen voor leerbanen – weet 

je ons te vinden!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Maas, directeur
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Vanja Grashoff, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, medewerker P&A BBL

Stand van zaken oktober 2013

De GOA Publiek heeft inmiddels ruim 125 jongeren op een leerbaan 

geplaatst en er komen nog steeds regelmatig nieuwe vacatures binnen. 

Opvallend is dat bijna alle nieuwe leerbanen ontstaan binnen organisa-

ties die al via de GOA Publiek jongeren in dienst hebben. Steeds meer 

afdelingen weten de weg naar de BBL te vinden en dat feit juichen we 

natuurlijk van harte toe.

In de arbeidsmarkt is volop beweging. (Jeugd)werkloosheid staat weer 

volop op de politieke agenda wat onder andere heeft geleid tot het 

Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0, de aanstelling van een ambassadeur 

tegen jeugdwerkloosheid en het beschikbaar stellen van 600 miljoen 

voor cofinanciering van de sectorplannen. Al deze zaken scheppen 

nieuwe kansen. Het belang van leerbanen in deze strijd tegen jeugd-

werkloosheid wordt door een ieder onderkend. En als zo’n 25% van de 

jongeren alleen via een leerbaan zijn of haar diploma kan behalen, is er 

reden genoeg om alle schouders er onder te zetten.

Er zijn – helaas - ook bedreigingen. De Wet Vermindering Afdracht 

(WVA) wordt naar alle waarschijnlijkheid vervangen door een subsidie-

maatregel die een beperktere werking kent dan de oude WVA regeling. 

Daarnaast kampt de publieke sector voor het zoveelste jaar achtereen 

met bezuinigingsdoelstellingen, die de drempel voor het beschikbaar 

stellen van leerbanen verhogen. 

Maar toch, al met al gaan we de komende periode weer vol vertrouwen 

tegemoet. Dat zijn we namelijk de jongeren, maar ook onszelf, verplicht!

Nieuwsbrief # 9 - oktober 2013

Leest u deze nieuwsbrief voor de eerste keer en/of heeft 

het u inspiratie gegeven om een gemotiveerde leerling 

een leerwerkplek aan te bieden, neem dan gerust 

contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: 

info@goapubliek.nl of op 050 700 1323.



Ondanks de moeilijke arbeidsmarkt zijn we erg verheugd met de nieu-

we kansen die de afgelopen weken gecreëerd zijn bij diverse inleners. 

Wij zetten ons ook komend leerjaar weer volledig in om de huidige en 

de nieuwe leerling-medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling 

en bij het behalen van een diploma.  

Bij de RDW in Veendam zijn wederom nieuwe leerling-medewerkers 

gestart met leren en werken op HBO-niveau. Nienke en Stephanie zijn 

in HBO deeltijd sociaal juridische dienstverlening gaan volgen,  we 

wensen hun beide veel succes. Claudia is in combinatie met haar HBO 

rechten aan het leren en werken bij de RDW. 

In Delfzijl is Ilona aangenomen bij ISD Noordoost. Zij zal de collega’s 

op de afdeling ondersteunen als BBL secretaresse waarbij ze aan het 

einde van het leerjaar haar diploma kan behalen. We zijn ook erg blij 

met twee nieuwe secretariële leerbanen bij de Gemeente Oldambt. 

Erg fijn dat ook hier nieuwe leerbanen zijn gecreëerd voor Petra en 

Jolanda.

Bij het UWV Werkbedrijf en bij UWV Uitkeren zijn in totaal 6 nieuwe 

leerling-medewerkers aangenomen en gestart aan hun nieuwe leer-

baan. Bij het Werkbedrijf is Renate als BBL secretaresse gestart, zij zal de 

afdeling ondersteunen op het gebied van secretariële werkzaamheden. 

Op de afdeling Uitkeren zijn Alyssa, Inge, Paulien, Be en Rick als uitke-

ringsdeskundigen een nieuwe uitdaging begonnen. 

Resultaat!

Nieuwe leerbanen

Naast nieuwe leerbanen zijn er ook een aantal bestaande leerbanen verlengd waardoor de jongeren op deze leerbaan hun 

opleiding voor het komende leerjaar voort kunnen zetten. Het is fantastisch om te zien dat veel organisaties zich blijven inspannen 

voor deze belangrijke leerbanen. En naast het diploma levert het de jongeren ook de werkervaring op waar ze verder mee komen. 

Dat dit bijdraagt aan succes en uitstroom met een diploma zien we aan het grote aantal geslaagden van afgelopen leerjaar. 

In totaal hebben maar liefst 21 leerling-medewerkers hun diploma behaald.

Een aantal leerlingen hebben we in de vorige editie mogen feliciteren maar we willen Eddy, Arnold, Andreas, Be, Natasja, 

Kathleen, Melissa, Priscilla, Miranda, Jeffrey, Huub, Sanne, Linda en Wendy nu alsnog van harte feliciteren met dit prachtige 

resultaat. Onze dank aan de inleners en begeleiders op de werkplek voor hun bijdrage aan dit succes!

De afdeling Beheer & Onderhoud van de Provincie Groningen heeft 

Gert Jan een unieke leerbaan aangeboden als monteur van mobiele 

werktuigen. Gert Jan zal deze opleiding gaan volgen aan het Friesland 

College en samen met collega’s werken aan het onderhoud van alle 

mobiele werktuigen die de Provincie in beheer heeft. 

Bij praktijkschool De Bolster zal in november Marjo als BBL onderwijs-

assistent de docenten van techniek en groen gaan ondersteunen en 

de leerlingen gaan begeleiden. Marjo hoopt dit leerjaar haar niveau 4 

diploma te behalen!

Naast nieuwe leerbanen in Groningen hebben we in de Provincie 

Drenthe ook weer vacatures in mogen vullen: Matthijs is gestart als me-

dewerker Infra en Eveline zal begin november gaan leren en werken als 

medewerker handhaving bij de Provincie Drenthe. Bij de Gemeente 

Assen is Christel begonnen als secretaresse. Fantastische kansen voor 

deze leerlingmedewerkers.



Wilt u meer informatie ontvangen over hoe uw afdeling 

zonder risico’s extra capaciteit kan inzetten en daarbij 

volledig wordt ontzorgd? Bekijk onze nieuwe brochure op 

www.goapubliek.nl of bestel een exemplaar via 

info@goapubliek.nl 

Alle medewerkers konden op 3 oktober de eerste training van het 

nieuwe leerjaar volgen met als onderwerp Netwerken. Na een korte 

introductie zijn we met elkaar lijntjes gaan leggen, waardoor de 

medewerkers elkaar konden leren kennen. Daarnaast hebben we een 

actief netwerkspel gespeeld! Op goapubliek.nl staat een foto-impressie 

van deze leuke en leerzame ochtend.

Na het ochtendprogramma zijn de medewerkers door Jeroen bijgepraat over de ontwikkelingen rond leren en werken bij GOA Publiek. Daarnaast 

hebben we de GOA werkmap geïntroduceerd. Met de GOA werkmap willen we het onze medewerkers makkelijker maken om hun eigen ontwik-

keling in kaart te brengen.  Ze kunnen de werkmap als werkdocument gebruiken voor onder andere voortgangsgesprekken. Er zitten ook allerlei 

belangrijke documenten en formats in die te gebruiken zijn tijdens het leertraject. We zullen de mappen de komende weken ongetwijfeld terug zien 

bij de werkbezoeken.

Als afsluiter van de actieve ochtend stond er een heerlijke lunch klaar bij Brasserie Bites; we bedanken alle aanwezige medewerkers voor hun komst 

en de gezelligheid die we met elkaar hebben kunnen delen. 

Talent staat in de startblokken

Everyone communicates but few connect

Samen starten aan nieuwe leerjaar

Talent staat in de startblokken

faciliteert leerbanen in de publieke sector



Inzet, enthousiasme en een professionele werkhouding!

Mijn naam is René de Vries, 22 jaar en ik woon in 

Roden. Ik volg op dit moment de BBL-opleiding tot 

bedrijfsadministratie medewerker. Afgelopen jaar heb 

ik als frontoffice medewerker ervaring opgedaan, dit 

heb ik met erg veel plezier mogen doen. De komende 

maanden wil ik mijzelf graag verder ontwikkelen en 

uw organisatie ondersteunen bij de administratie. 

Ik werk en leer met veel plezier en gedrevenheid om mijn ambities te 

kunnen nastreven. Bent u op zoek naar een flexibele en sociale medewerker 

in uw team? Ik kom graag nader kennis maken. 

Graag zou ik mij even voor willen stellen!

Mijn naam is Katja en ik ben 25 jaar. Na het behalen 

van mijn vmbo-tl diploma ben ik full time aan het 

werk gegaan als all round supermarkt medewerker, 

maar ik wil mij graag verder ontwikkelen.

Ik ben een sociale en flexibele werknemer. Ook ben ik 

behulpzaam, stressbestendig en leer ik graag nieuwe 

dingen. Een goede werksfeer en eerlijkheid zijn voor 

mij belangrijk. Mijn doel is om een goede, zelfstandig werkende secre-

taresse te worden en ik ben hiervoor op zoek naar een leerwerkbaan 

om de opleiding te kunnen starten. Mag ik bij u op gesprek komen om 

kennis te maken?

Even voorstellen… 

Bent u opzoek naar een zeer gedreven en gemotiveerde leerling financieel administratief medewerker?

Mijn naam is Koen, 23 jaar jong en ik ben ervan overtuigd dat ik de juiste kandidaat ben die u zoekt! Ik wil graag zo snel mogelijk 

beginnen met de opleiding financieel administratief medewerker. Ik ben op zoek naar een professionele en flexibele leer en werk 

omgeving waarin ik mijzelf verder door kan ontwikkelen tot een vakbekwame financieel administrateur. Mijn kwaliteiten zijn dat ik 

nauwkeurig werk, graag werk met cijfers en dienstverlenend ben ingesteld. U kunt van mij een gemotiveerde en accurate werkhouding 

verwachten. Verder ben ik graag in contact met collega’s en wil ik graag ondersteuning bieden waar dat kan. Kunt u mij een leerwerkplek 

bieden waar ik naar opzoek ben?



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.

Even terug naar de zomervakantie; Kathleen de Bruijn is druk 

met de afronding van haar opleiding managementassistent aan het 

Alfa College en ze werkt op dat moment als BBL-er met veel plezier 

bij Economische Zaken van de Gemeente Groningen. Wat is ze gaan 

doen na het behalen van haar diploma? Hoe is het nu met..Kathleen?

Kathleen, waar werk je nu en in welke rol? Kathleen: Ik werk op dit moment 

als managementassistent bij het IBM Services Center in Groningen. IBM 

heeft zich onlangs gevestigd in Groningen. Vertel eens; Hoe ben je bij IBM in 

beeld gekomen? Kathleen: Mijn contract zou per 1 oktober 2013 aflopen bij 

de Gemeente en ik kon helaas niet blijven. Mijn afdelingshoofd en teamlei-

der hebben mijn naam toen diverse keren laten vallen bij potentiele werk-

gevers. Net rond die tijd kwamen er ook veel contacten met IBM die zich in 

Groningen zou gaan vestigen. Mijn afdelingshoofd en teamleider hebben 

mij daar toen voorgesteld en gevraagd of ze nog administratieve onder-

steuning nodig hadden. IBM heeft daar positief op gereageerd en zo ben ik 

(met behoud van salaris van de Gemeente tot 1 oktober) in juli begonnen 

bij IBM om te helpen in de opstartfase. Omdat het van beide kanten goed 

is bevallen heb ik dan ook een contract aangeboden gekregen en werk ik 

nu met veel plezier bij IBM. 

Hoe is het nu met…?

En hoe ziet je werk er zoal uit bij IBM? Kathleen: Ik werk voor het manage-

ment en dat betekent afspraken inplannen, agendabeheer, notuleren 

en overige secretariële taken. Maar ook hele andere werkzaamheden 

waaronder het helpen organiseren van hiring dagen, de HR inbox beheren 

in afstemming met de manager, het eerste afspraakpunt voor mijn col-

lega’s zijn en voor de mensen die zich bezig houden met de inrichting en 

verbouwing van het pand. Wat ook leuk is dat ik een helpende hand kan 

bieden aan de recruiters van IBM.

Als we even terugkijken, wat is dan jou advies voor andere BBL-ers na het afron-

den van een opleiding? Katlheen: Wees niet bang om je huidige netwerk in 

te zetten en te vragen of collega’s jou een seintje zouden willen geven zo-

dra ze iets horen en/of weten. Ook zou ik bijvoorbeeld je LinkedIn pagina 

actueel houden en proberen je netwerk uit te breiden. En begin natuurlijk 

op tijd met bovenstaande, niet pas in de laatste maand. 

Tot slot, waar zien we jou over 5 jaar? Kathleen: Ik hoop meer richting HR, 

een coachende rol spreekt mij erg aan. Ik wil eigenlijk nog wel een HBO 

opleiding doen, Sociaal Juridische Dienstverlening bijvoorbeeld. Maar eerst 

maar eens stappen zetten binnen mijn huidige baan!


