
Beste lezer,

Afgelopen maand vierde de GOA Publiek haar eerste 
lustrum. Al vijf jaar detacheren en begeleiden wij jongeren 
op leerbanen. En, naar blijkt, met succes! Enkele cijfers 
op een rijtje voor degenen die er op 5 november niet bij 
konden zijn:
• Aantal jongeren dat via de GOA een leerbaan of 
 traineeship heeft gedaan: 220
• Percentage jongeren dat het diploma heeft 
 behaald: 79%
• Percentage jongeren dat zelfs twee diploma’s 
 heeft behaald: 16%
• Percentage jongeren dat na de leerbaan   
 een duurzame baan heeft gevonden: 69%
• Percentage jongeren dat na de leer-
 baan een vervolgstudie heeft gevolgd: 9%
• Percentage jongeren dat het leertraject 
 niet heeft afgerond (uitval): 11%

Al met al cijfers om trots op te zijn! 
Maar nog trotser zijn we op alle ver-
halen achter de cijfers. De jongeren 
zelf. Hun motivatie. Hun successen. Hun 
tegenslagen en hun kracht  om die tegen-
slagen weer te overwinnen. 

In deze nieuwsbrief leest - en ziet -  u meer over 
ons lustrum. Mocht u meer willen weten over de 
verhalen en de cijfers, mail ons dan even. We hebben alles 
verzameld in een handzaam boekje dat we met alle liefde 
naar u toesturen. Want, hoe vaker de verhalen worden 
verteld, hoe mooier ze worden. En wie weet… voegt u nog 
een nieuw hoofdstuk toe!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Maas, directeur
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Ilona Vredeveld, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, BBL medewerker P&A 
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Stand van zaken december 2015
Allereerst een heuglijk feit; sinds deze maand is het Drenthe College 

aangehaakt bij de GOA Publiek. Op de locatie in Assen is Marjon vorige 

week begonnen als managementassistente en eind december zal Diane 

in Emmen aan de slag gaan als secretaresse. Alvast veel succes op jullie 

nieuwe leerbanen.

 

In de provincie Drenthe is sinds dit schooljaar nog een aantal nieuwe 

leerlingmedewerkers via de GOA Publiek gaan werken: Anita is bij de 

Gemeente Assen aan de slag gegaan als managementassistente. Bij 

werkplein Baanzicht in Assen is Leo de afdeling Hoogte en Duur komen 

versterken als financieel administrateur en Manouk Witzand als manage-

mentassistent. Bij de Provincie zijn Lisa, Rolien en Rianne gaan werken 

als secretaresses en als medewerker informatiebeheer.

 

Het Noorderpoort heeft sinds dit schooljaar ook weer nieuwe leerling 

medewerkers mogen verwelkomen; Elena gaat een de slag als admini-

stratief medewerker, Valeria zal de kantinemedewerkers gaan onder-

steunen als facilitair medewerker. Myriam is bij de Noorderpoort locatie 

op het Zernikecomplex gaan werken als secretarieel medewerker. Op 

de nieuwe locatie Automotive is Dorien als secretaresse gestart aan haar 

BBL opleiding.

 

In de regio Delfzijl is er bij ISD Noordoost een nieuw gezicht bij: sinds 

september is Lisa als financieel administratief medewerker begonnen. 

Bij de Gemeente Delfzijl zal binnenkort een Eerste monteur starten en 

we mogen een nieuwe secretaresse verwelkomen. Bij de Gemeente 
Groningen is Melvin gestart als autotechnicus en Sanne als manage-

mentassistente. Bij de Provincie is Sahar als managementassistente 

werkzaam.

 

We sluiten af met Benno die zich bij Opleiding Binnstad inzet als 

job- en jongerencoach en aan de Hanzehogeschool in deeltijd zijn 

opleiding volgt.



Na alle voorbereidingen van afgelopen weken was het dan eindelijk zover; op 5 november 

2015 stonden we samen stil bij de resultaten en prachtige verhalen van ons vijf jarige 

bestaan. We kijken terug op een gezellige bijeenkomst waarin tijdens de forumdiscussie 

heldere uitspraken zijn gedaan over de toekomst van BBL en de rol van GOA. Wij zetten ons 

ook graag de komende jaren in, om de kansen voor jongeren te vergroten en te kunnen 

leren en werken in de publieke sector. Voor een uitgebreid fotoverslag verwijzen we graag 

door naar www.goapubliek.nl/nieuws/foto-media

Terugblik lustrum 
5 november 



Wilt u ook graag de lustrum-uitgave ontvangen van het vijfjarige bestaan? In Cijfers 

en verhalen en zo zijn, naast de resultaten, mooie verhalen te lezen van leerlingen, 

werkbegeleiders en betrokken bestuurders over de afgelopen jaren. Daarnaast 

heeft Harm van Lieshout (KCA Hanzehogeschool) een column geschreven; 

GOA Share your talent, move the world.

Cijfers en verhalen en zo

De Stadstalenten (trainees bij de Gemeente Groningen, Assen en 

de Veiligheidsregio Groningen) zijn alweer een aantal maanden 

onderweg in hun traineeship. De eerste resultaten zijn er ook; 

twee trainees zijn bij de Gemeente Groningen aangenomen en 

zijn met mooie opdrachten bezig. Tussentijds zijn er nog twee 

nieuwe trainees ingestroomd; Jesse (Gemeente Assen) en Lotje 

(Gemeente Groningen). Eén van de opdrachten van de trainees was 

het organiseren van een netwerkevent. Op woensdag 19 november 

hebben ze een pubquiz en borrel georganiseerd. Het resultaat was 

verrassend; net even anders netwerken in een informele sfeer. Erg 

leuk gedaan!

Stadstalenten; hoe gaat 
het met de trainees?

Training Social Media 
met professionele 
fotograaf
Omdat er vanuit de leerling medewerkers veel vraag was naar 

het gebruik van social media in het functioneren als professio-

nal in opleiding en/of het zoeken naar nieuwe kansen hebben 

we hierop afgelopen maand een training verzorgt. Aangezien 

het belang van een representatieve foto groot is hebben we 

het mogelijk gemaakt om een passende foto te laten maken 

door professioneel fotograaf Ronald Zijlstra. De resultaten 

van de foto’s zijn te vinden op de LinkedIn profielen van de 

leerlingen. 



Vanuit het traineeprogramma zoeken we ieder jaar een interessante 

werkgever uit voor een rondleiding. Dit jaar werden we door de 

Veiligheidsregio Groningen van harte welkom geheten. Directeur, 

Erik van Zuidam, nam ons mee in zijn visie en de ontwikkelingen 

waar de Veiligheidsregio Groningen mee te maken heeft. Erg interes-

sant. Collega Arlita Borst heeft ons inzicht gegeven in de problema-

tiek van de Aardbevingen en hoe de VG daarmee omgaat. Uiteraard 

hebben we ook een rondleiding gehad over het terrein en door het 

gebouw van de Brandweer. We hebben een prachtig kijkje in de 

keuken gekregen van deze mooie organisatie. Dank voor de organi-

satie aan Kim en Job (trainees VG).

Op donderdag 19 november stond Groningen in het teken 

van de start van het inspiratiefestival Let’s Gro. Drie dagen 

lang was Groningen de plek voor nieuwe ontmoetingen en 

plannen. Tijdens de eerste avond konden vijf kandidaten, 

die gesolliciteerd hadden op een vacature voor het Urban 

Gro Lab, zichzelf naar een traineebaan pitchen. Ze hebben 

zichzelf gepresenteerd door een eigen gemaakte film en een 

korte pitch. Uiteindelijk zijn er twee kandidaten geselecteerd 

die op gesprek komen bij de Gemeente Groningen. De eerste 

trainee vacature is daarmee alweer bijna ingevuld! 

Lets Gro 
Urban Gro Lab pitch jezelf naar een traineeship

Rondleiding Veiligheidsregio Groningen
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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 gemotiveerde medewerker? 
Wij komen graag in contact om de mogelijkheden te bespreken: info@goapubliek.nl of op 050 700 1323.


