
Beste lezer,

De eerste lente dagen hebben we inmiddels al in onze zak 
kunnen steken. De tulpen zetten de bermen en tuinen weer 
in een bont kleurenpalet en de eerste blaadjes zijn weer 
aan de bomen. Eindelijk! 

Ook in arbeidsmarktland begint de zon weer te schijnen. 
De arbeidsmarkt trekt aan. Langzaam, dat wel, maar 
toch…Beetje bij beetje komt er beweging. Bij de GOA 
merken we dat ook. Steeds meer organisaties zetten de 
deur open voor jongeren om via Leren en Werken hun 
diploma te behalen. Zo mogen we in de eerste 
maanden van dit jaar het Werkplein Winsum, 
GGD Groningen en het RBO als nieuwe 
opdrachtgevers begroeten. Prachtig dat 
zij de nek voor de jongeren uitsteken! Er 
zijn ook twee organisaties die de BBL, 
na een korte pauze, opnieuw hebben 
omarmd: de DUO en het Alfa-college. 
Welkom terug!

In deze nieuwsbrief aandacht voor deze 
organisaties. Daarnaast ook nieuws over 
het traineeship Stadstalent. De tweede 
groep start al op 15 april!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Maas, directeur
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Ilona Vredeveld, leerlingbegeleider
Vanja Grashoff, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, BBL medewerker P&A 
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Stand van zaken april 2015
 Als eerste is Jose aan haar nieuwe leerbaan begonnen bij het 

Alfa College, Jose zal hier het docententeam Techniek gaan 

ondersteunen als secretaresse.

 Bij het Noorderpoort is Natasja Raangs gestart als niveau 2 

administratief medewerker; zij is via werkplein Winsum in beeld 

gekomen. Een mooie samenwerking met een succesvolle match.

 Carin de Maar, Laura Haucke en Annemiek Lever  zijn bij de 

Provincie Groningen als BBL secretaresses gestart. Carin zat op de 

opleiding secretaresse maar had nog geen betaalde leerbaan 

gevonden. Fijn dat ze haar opleiding nu kan doorzetten. 

 Bij de Gemeente Assen is Katarina Matanovic als secretaresse aan 

het werk gegaan; Katarina kwam zonder leerbaan te zitten waardoor 

we haar bij de gemeente hebben voorgesteld. De gemeente heeft 

vervolgens fantastisch meegedacht om Katarina een passende leerbaan 

te kunnen bieden. 

 In Assen is Michelle Lohuis bij het UWV SMZ aan het vervolg van haar 

BBL opleiding secretaresse begonnen. 

 Hindrik Broers is gestart bij de DUO als juridisch mdw zakelijke 

dienstverlening; Hindrik is aan het leren en werken op de afdeling 

Service centrum inburgering.

 Bij de Gemeente Groningen, Stadsbeheer zullen binnenkort drie 

nieuwe leerling-medewerkers starten als BBL chauffeur goederen-

vervoer. Alle drie de leerlingen zullen de opleiding gaan volgen aan 

het Noorderpoort. Fantastisch dat Stadsbeheer weer drie jongeren 

deze kans kan bieden.

 Op de afdeling leerlingzaken van de Gemeente Groningen is 

Sivan gestart als leerplichtambtenaar in opleiding. We wensen Sivan 

veel succes met deze uitdagende job!

 We verwelkomen in deze nieuwsbrief ook een aantal nieuwe 

inlenende organisaties; als eerste heeft werkplein Winsum BBL-er 

Marleen Huizinga aangenomen als BBL secretaresse. Marleen is via het 

eigen werkplein geworven en is inmiddels gestart op de werkplek, 

veel succes! Bij het RBO is Mattias Venhuizen (Delfzijl) gestart aan zijn 

financieel administratieve opleiding. 

 Jolien Brouwer (Delfzijl) is sinds kort bij GGD Groningen aan het 

leren en werken. Jolien volgde de opleiding secretaresse aan het 

Noorderpoort maar had tot februari geen betaalde leerbaan. Bij de 
Veiligheidsregio Groningen is Kim Schuurman als trainee gestart. 

Kim zal aansluiten bij het traineeprogramma Stadstalent. 



De tijd vliegt en dat geldt zeker voor de tien trainees die het afgelopen 

jaar mooie dingen hebben laten zien bij de Gemeente Groningen. 

Op 18 februari vond de afsluiting van deze succesvolle eerste tranche 

plaats. De trainees hebben hun ervaringen gepresenteerd en laten 

zien wat zij de gemeente hebben kunnen bieden tijdens het 

traineeship. Zo zijn er locatieprofielen vastgesteld voor evenementen, 

is er hard gewerkt aan de verandering van de jeugdzorgtaken binnen 

de gemeente en is er een onderzoek gedaan onder de raadsleden 

naar burgerparticipatie. De meerwaarde voor de gemeente om te 

Afsluiting Stadstalent 1.0 
investeren in jongeren is groot. Zoals ze het zelf op intranet verwoordt:  

“Het college heeft ‘vergroening’ als één van haar speerpunten gekozen. 

Jonge instroom zorgt voor een evenwichtigere leeftijdsopbouw en 

vaak ook voor nieuw gedrag in de organisatie. Gedrag dat past bij deze 

tijd. Ze brengen nieuwe kennis met zich mee, hebben een frisse blik en 

stellen kritische vragen: waarom doen jullie dit zo?”

De eerste groep heeft  lat voor de volgende groepen direct hoog 

gelegd. Van de 9 trainees die op 18 februari afzwaaiden (1 is namelijk 

nog bezig), hebben er al 7 een baan overgehouden aan het traject!  

Start Stadstalent 2.0
In februari hebben er meer dan 130 sollicitanten gereageerd op de 8 openstaande trainee vacatures. Na een eerste en tweede 

selectieronde zijn er 21 kandidaten uitgenodigd voor de kennismaking- en sollicitatiegesprekken. Op het moment van schrijven 

vinden deze gesprekken plaats en medio april start de tweede groep Stadstalent trainees bij de Gemeente Groningen. 

Ook dit jaar liggen er weer een aantal prachtige trainee opdrachten te wachten bij onder andere Economische Zaken & Werk, 

Stadstoezicht en Publieke dienstverlening. In de eerstvolgende nieuwsbrief zullen we een update geven over de ervaringen van 

de eerste maanden werken bij de gemeente.



‘’Het één kan gewoon 
niet zonder het andere’’

Hoe ervaar je de eerste weken leren en 

werken bij GGD Groningen? Jolien: Mijn 

eerste ervaring bij de GGD is hartstikke goed. 

Ik ben goed ontvangen en heb ontzettend 

leuke collega’s. Ik krijg voldoende mogelijk-

heden om te groeien en de werkzaamheden 

sluiten heel erg goed aan bij mijn opleiding!

Wat zijn jullie verwachtingen van het 

leerwerktraject? Jolien: Ik hoop een fijne 

samenwerking, waarin ik veel kan leren en 

mezelf kan ontwikkelen tot een goede directie 

secretaresse. En aan het eind van de streep 

hoop ik natuurlijk mijn diploma te halen! 

Maartje: Ik hoop dat ik op een positieve manier 

kan bijdragen aan het werk- en leertraject van 

Jolien. Niet alleen inhoudelijk maar ook voor 

haar toekomst op de arbeidsmarkt. Het één 

kan gewoon niet zonder het andere. Daarnaast 

hoop ik dat we uiteindelijk een uitdagende 

mix van vaste taken kunnen samenstellen die 

goed aansluit bij haar opleiding maar ook een 

goed beeld geeft van de werkelijkheid.

Hoe ervaar je de combinatie van leren en 

werken? Jolien: De combinatie van leren en 

werken is heel erg leuk. Ik haal persoonlijk veel 

meer uit de praktijk dan uit de schoolboeken. 

Wel is de combinatie van leren en werken vrij 

pittig, want ik werk 32 uur en dan ga ik nog 

een dag naar school van 8 uur. Maar ik hoop 

uiteindelijk aan de eindstreep te staan met een 

mooi diploma!

Hoe ervaar je de eerste weken leren en 

werken bij werkplein Noord-Groningen? 

Marleen: Als prettig, de eerste weken stonden 

vooral in het teken van iedereen leren kennen, 

je weg vinden in het gebouw en kijken hoe 

ze werken. Ik heb de tijd gekregen om alle 

nieuwe dingen tot me door te laten dringen. 

In het begin krijg je veel informatie maar ik 

kan bij iedereen terecht met vragen. Mijn 

takenpakket wordt steeds overzichtelijker en 

duidelijker. 

Hoe ervaar je de combinatie van leren en 

werken? Marleen: Best pittig, ook vanwege 

de combinatie met mijn zoon van 3. Ik moest 

wennen om tussen werk, school en thuis 

een goede balans te vinden maar die heb ik 

inmiddels gevonden. De afwisseling van werk 

en school vind ik fijn, omdat je zo overal iets 

leert. En wat ik op school in de lessen leer kan 

ik gelijk de week erop in de praktijk brengen. 

Ook vind het fijn om met klasgenoten om te 

gaan en te horen hoe zij de dingen aanpakken 

in hun werk. Ervaringen uitwisselen dus.

Wat zijn jullie verwachtingen van het 

leerwerktraject? Marleen: Dat ik zoveel 

mogelijk werkervaring op kan doen in het 

werkveld, en de kennis en vaardigheden die ik 

op school leer hier in de praktijk kan uitvoeren. 

Ook verwachten we dat de leerlingbegeleider 

van GOA klaarstaat wanneer dat nodig is, dat 

we met vragen en/of problemen daarbij 

terecht kunnen, dat zij het leerwerktraject 

soepel laten verlopen.

Hoe ervaar je de eerste weken leren en 

werken bij RBO? Mattias: RBO is een gezellig 

bedrijf en de begeleiding ervaar ik als zeer 

prettig. Doordat het bedrijf niet groot is heb 

ik al snel contact gekregen met alle collega’s. 

Ik heb al nieuwe dingen geleerd en wordt ook 

erg gesteund om mijn kerntaken binnen het 

bedrijf te ontwikkelen. 

Wat zijn jullie verwachtingen van het 

leerwerktraject? Mattias: Dat ik alles leer wat 

nodig is binnen mijn opleiding en dat ik als 

volwaardig medewerker meedraai binnen het 

bedrijf. 

Hilda: Wij zien Mattias als een volwaardig 

medewerker die volop meedraait in het 

bedrijf. Zijn opleiding staat wel centraal 

waardoor wij hem zoveel mogelijk werk 

aanbieden waarmee hij zijn kerntaken kan 

ontwikkelen. 

Hoe ervaar je de combinatie van leren 

en werken? Mattias: Ondanks dat het even 

wennen is om weer in de schoolbanken te 

zitten bevalt deze combinatie prima. Het is 

erg afwisselend!

Zoals we in de intro van de nieuwsbrief omschreven zijn Jolien, Mattias en Marleen onlangs gestart met hun BBL leerbaan 

bij drie nieuwe inleners. In drie mini-interviews nemen we jullie graag mee in de eerste weken van hun nieuwe ervaring.



Bedrijfsbezoek 
trainees Provincie
In januari zijn we met de traineegroep Stadstalent op bezoek 

geweest bij de Provincie Groningen. Zes medewerkers van de 

Provincie (van directie tot beleidsadviseur) hebben ons meegeno-

men in de werkzaamheden, ontwikkelingen en werkgebieden van 

de Provincie Groningen. De trainees hebben een prachtig kijkje in 

de keuken kunnen krijgen en een goed beeld gekregen van hun 

eigen mogelijkheden en interesses. Als afsluiter hebben we een 

rondleiding gekregen door het nieuwe en oude gedeelte van het 

Provinciehuis. We bedanken alle betrokken medewerkers en Lydia 

voor de organisatie van het bezoek.

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.

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.

Sectorplan Noord; 
Groningen op voorsprong
Via het sectorplan is 20% loonkostensubsidie mogelijk op BBL trajecten; 

meer informatie is te vinden op www.snn.eu


