
Talent staat 
in de startblokken

faciliteert leerbanen in de publieke sector



Goed personeel is, zelfs in deze tijden, schaars. 

De kwaliteit van uw medewerkers staat natuurlijk 

voorop. Tegelijkertijd wilt u de financiële risico’s zo klein 

mogelijk houden. Dat kan door gebruik te maken van 

onze diensten. GOA Publiek detacheert jongeren op 

leerbanen in de publieke sector. 

Wij ontzorgen u waar mogelijk door de werkgevers-

verplichtingen over te nemen, de werving en selectie 

voor u te verzorgen en door intensieve begeleiding 

tijdens het dienstverband. Het mes snijdt aan twee 

kanten: u hebt een waardevolle medewerker en 

u draagt direct bij aan de baankansen van een jongere. 

En of het nu gaat om secretariële medewerkers, 

ICT-ers, facilitaire of logistieke medewerkers of

jongeren met groene vingers: via het  bieden van een 

leerbaan helpt u  niet alleen uzelf, maar ook hen!

Maakt u gebruik van onze jonge talenten?



Extra capaciteit en volledig worden 
ontzorgd? Dat kan!
Goede medewerkers zijn cruciaal. Dit begint al bij een zorgvuldige 

werving en selectie. Door ons sterke netwerk en onze transparante 

werkwijze kunnen wij (bijna) altijd passende kandidaten

voorstellen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een intensieve 

selectieprocedure, zodat we de kandidaat echt leren kennen. 

Tijdens de werkperiode ondersteunt de GOA Publiek  zowel 

leerling als werkbegeleider. Deze begeleiding focust zich met 

name op de medewerkersvaardigheden en persoonlijke ontwikke-

ling van de jongere.

 

Extra capaciteit zonder risico’s? Dat kan!
Een leerbaan bieden betekent ook risico’s nemen. De GOA Publiek 

beperkt deze risico’s voor u als inlener zoveel mogelijk.

•	 De	GOA	Publiek	treedt	namens	u	op	als	werkgever.

•	 U	zet	extra	capaciteit	in	zonder	verplichtingen	naar	de	

toekomst. 

•	 Geen	werkgeversrisico’s	meer	zoals	opbouw	van	wachtgelden	

of 

 eigen risicodragerschap.

•	 Er	is	extra	begeleiding,	coaching	en	training	voor	uw	leerling-

 medewerker.

•	 Geen	salarisadministratie	en	verlofregistratie.

•	 U	maakt,	door	de	inzet	van	subsidies,	gebruik	van	gunstige	

inleentarieven.

•	 GOA	publiek	neemt	de	coördinatie	naar	en	de	communicatie	

met de school van u over.

•	 En	vooral:	u bent maatschappelijk verantwoord aan het 

 ondernemen.

Extra capaciteit en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen? Dat kan!
Bijna 25% van de jonge MBO-studenten behaalt een diploma via 

Leren en Werken. Het hebben van een leerbaan waarbij zij vier dagen 

per week hun kennis en vaardigheden kunnen toepassen, is hierbij 

een noodzakelijke voorwaarde. Inlenen via de GOA Publiek betekent 

dat juist deze jongeren uw organisatie ondersteunen. En daardoor 

kunnen zij hun diploma behalen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
Op onze site www.goapubliek.nl vindt u de meest gestelde vragen 

over leren en werken terug. 

Soms	is	telefoneren	eenvoudiger:	050	700	13	23

Wij helpen u graag verder!

U	kunt	ons	ook	volgen	op	Twitter	en	Facebook:

   www.twitter.com/goapubliek

     www.facebook.com/goapubliek

faciliteert leerbanen in de publieke sector



www.goapubliek.nl

Mediacentrale Groningen 
Helperpark 290D, 9723 ZA Groningen
T 050  700 13 23  •  F 050  700 13 24 

Wat is de GOA Publiek?
De GOA Publiek is opgericht voor en door 

organisaties uit de (semi) publieke sector. 

Het belangrijkste doel van GOA Publiek is het 

detacheren van lerende medewerkers op 

leerbanen om daarmee de kansen, voor met 

name jongeren, op de arbeidsmarkt te vergro-

ten. In samenwerking met andere organisaties 

proberen we meer leerwerkplekken te creëren 

waardoor deze kansen toenemen. Daarnaast wil 

de GOA Publiek een bijdrage leveren aan het op 

peil houden van de publieke dienstverlening 

door de instroom van voldoende gekwalificeer-

de medewerkers te bevorderen en te borgen. 

Organisaties in de (semi)publieke sector kunnen 

leerling-medewerkers van GOA Publiek inlenen 

op	geaccrediteerde	leerbanen.	Dat	wil	zeggen:	

banen die gecombineerd zijn met een oplei-

ding, de zogenaamde Beroeps-Begeleidende 

Leerweg (BBL) of een opleidingsplek op HBO 

niveau.


