
Beste lezer,

Het is bijna vakantie…Nog een paar dagen en dan begint 
het Grote Luieren weer. Heerlijk ff niks. Voor het zover 
is, is iedereen druk met de laatste loodjes. Alles-moet-af-
want-na-de-zomer-bestaat-er-niks-meer. Onzin natuurlijk, 
maar toch trappen we er ieder jaar weer met z’n allen in. 
Wij ook.

Voor een kort moment van ontspanning tref je daarom 
onze nieuwsbrief aan. Een korte versie dit keer, maar wel 
weer met mooi nieuws! In deze editie van onze nieuws-
brief lees je meer over ons lustrum, Stadstalent 
2.0 en de behaalde diploma’s van 2015.

Wat betreft het lustrum: zet 5 november 
vooral alvast in je agenda! We vieren dan 
dat we al vijf jaar jongeren in dienst 
mogen hebben en mogen begeleiden. 
Maar we vieren meer. We vieren ook 
dat we tegen die tijd al ruim over de 
200 trajecten zitten (Op het moment 
dat deze nieuwsbrief bij u in de mail 
komt staat de teller op 201!!). En we 
vieren ook dat verreweg de meeste 
jongeren uitermate goede resultaten 
boeken. Daarover vertellen we tijdens het 
lustrum graag meer.

Veel leesplezier voor nu en alvast een heel goede 
vakantie! We zien elkaar graag weer uitgerust en 
bruisend van energie terug.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Maas, directeur
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Ilona Vredeveld, leerlingbegeleider
Vanja Grashoff, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, BBL medewerker P&A 

Nieuwsbrief # 14 - juni 2015

Stand van zaken juni 2015
Een groep van ongeveer 10 BBL-medewerkers is op dit moment 

nog druk bezig met de afronding van zijn of haar opleiding. 

Het eindresultaat is duidelijk; met diploma in de hand de volgende 

stap zetten! Een aantal medewerkers hebben al een mooi perspectief in 

het vooruitzicht; Alyssa, Inge, Rick en Paulien kunnen bij hun leerbedrijf 

UWV blijven en krijgen een contract aangeboden, fantastisch!

Ook de afdeling UWV Werkbedrijf biedt een nieuwe BBL medewerker 

een leerbaan aan; Sabrina zal haar managementassistent niveau 4 

opleiding hier gaan volgen.

Bij de Gemeente Assen hebben we alle vacatures in kunnen vullen en 

feliciteren we Danielle (BBL financieel), Fokke (BBL facilitair) en Denise 

(BBL secretaresse) met hun nieuwe leerbaan. Lisa zal de overstap maken 

van Noorderzijlvest naar de Provincie Drenthe waar ze als secretaresse 

haar tweede leerjaar in zal gaan. Ook bij de gemeente Groningen 

kunnen we een aantal nieuwe gezichten verwelkomen; Annemiek gaat 

aan de slag als secretaresse. Tom, Ilona en Joey gaan bij Stadsbeheer 

leren en werken als vaktechnische medewerkers. Daarnaast zijn er een 

aantal contracten van eerste-jaars BBL medewerkers verlengd zodat 

ze hun tweede leerjaar kunnen starten op een vertrouwde leerplek. 

Iedereen alvast succes!

De komende weken blijven we actief werken aan het werven van 

enthousiaste kandidaten en het invullen van nieuwe leerbanen. 

Op dit moment zijn er diverse vacatures op het gebied van facilitair, 

administratief, informatiedienstverlening en secretaresses. 



De Stad Groningen is weer 10 trainees rijker. Na de succesvolle 

afsluiting van de eerste groep trainees (7 van de 9 een baan na afloop) 

is op 22 april de tweede groep Stadstalent gestart. De groep krijgt 

versterking van een trainee die werkt bij de Veiligheidsregio Groningen. 

Mooi om te zien hoe de uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën 

tussen de organisaties zijn vorm krijgt!

Start Stadstalent 2.0 

Vooraankondiging lustrum: 5 november
De GOA Publiek bestaat dit jaar vijf jaar! Per 1 november 2010 tekenden de eerste vier bbl-ers hun arbeidscontract bij de GOA. 

Dit memorabele feit laten we natuurlijk niet zomaar aan ons voorbij gaan. We vieren het graag samen met jou! Daarom nodigen 

we jou alvast van harte uit op 5 november van 15.00 – 18.00 op ons feestelijke lustrum congres. De locatie en het programma 

houden we nog even geheim, de officiële uitnodiging volgt.

Alvast heel graag tot ziens op vijf november!

Geslaagden! 
Na een jaar hard werken door de BBL-medewerkers kunnen we 

weer een groot aantal feliciteren met het behalen van hun diploma; 

Sabrina, Michelle, Renate, Marlon, Gert Jan en Iris hebben hun 

uitreikingen al staan en daarnaast zijn Rene, Jerrica, Wendy, Ilona, 

Marijke, Alyssa, Inge, Lisa en Paulien met de afronding bezig, op 

een goed resultaat.



In een organisatie waarin iedereen het druk 

heeft en gehaast is, is het fijn om hulp en 

ondersteuning te hebben. 

Mijn naam is Anel en ik omschrijf mijzelf als een 

collegiale klantvriendelijke, gedreven, dienstbare, 

georganiseerde, enthousiaste, betrokken, 

zelfstandige en loyale medewerker die in elk team inzetbaar is. 

Opgeleid als spw-er en  horecagastvrouw verantwoordelijk voor zorg, 

welzijn en communicatie van internationale horecagasten en diverse 

evenementen sta ik tot uw beschikking als secretaresse in opleiding.

Kan ik uw bedrijf ondersteunen wanneer iedereen het druk heeft en 

gehaast is?

U bent op zoek naar een leergierige en

enthousiaste medewerker? Zoek dan niet 

meer verder!

Mijn naam is Denny, 26 jaar en woonachtig in 

Onstwedde. Mijn ervaring ligt in de horeca en vanaf 

september start de BBL opleiding facilitairmedewer-

ker waardoor ik ook op zoek ben naar een leuke leerbaan! Ik ben flexibel 

inzetbaar, een doorzetter, leergierig en denk graag mee. 

Dat is waar ik voor sta en waar U op kunt rekenen! Ik ben de multitasker 

waar u altijd al naar hebt gezocht en mijn expertise is om alles in goede 

en gastvrije banen te laten verlopen. Dit betekent voor uw organisatie 

een flinke boost, want ik zal niet eerder tevreden zijn als ook U tevreden 

bent! Interesse gekregen?

In the pitch! 
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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 tijdelijke, gemotiveerde medewerker?
Wij komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken: info@goapubliek.nl of op 050 700 1323.


