
Beste lezer,

De eerste helft van het jaar zit er al weer bijna op en de 
zomer dient zich inmiddels weer aan. De afgelopen maan-
den hebben zich van de drukste kant laten zien: nieuwe 
BBL-plekken werven, matchen met enthousiaste kandi-
daten en de jongeren gedurende de leer-werk periode 
intensief begeleiden. Het lijkt allemaal zo easy, maar ik 
weet hoeveel effort en energie mijn collega’s daar continu 
steken. Maar gelukkig met veel resultaat! In aantallen: we 
hebben gemiddeld ruim 55 jongeren die BBL doen en meer 
dan 15 trainees in dienst.

De GOA Publiek mag zich gelukkig prijzen 
met een zeer betrokken bestuur, waar de 
gemeenten, provincie, UWV en de ROC’s 
vertegenwoordigd zijn. Deze bestuurders 
juichen de successen toe, maar hebben ook 
de uitspraak gedaan dat het aantal  
jongeren eigenlijk verdubbeld moet 
worden. Immers: op dit moment be-
staat slechts zo’n 0,11% van het perso-
neelsbestand in de publieke sector uit 
jongeren die een leerwerktraject volgen. 
Daar is – op z’n zachtst gezegd - ruimte 
voor meer. En gelukkig voegen de bestuur-
ders daad bij woord en benaderen ook zelf 
organisaties met het verzoek om jonge BBL-ers 
in de organisatie op te nemen. Dus als u binnenkort 
gebeld wordt door een wethouder, gedeputeerde,  
districtmanager of ROC-bestuurder: alle BBL plekken  
zijn – nog steeds -  hard nodig om de kansen van deze 
jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten! 

Met vriendelijke groet,
Jeroen Maas, directeur
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Ilona Vredeveld, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, BBL medewerker P&A 
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Vanaf februari zijn er een weer een mooi aantal nieuwe BBL-medewer-

kers via de GOA Publiek aan de slag gegaan. 

De Provincie Groningen heeft twee nieuwe leerling-medewerkers 

mogen verwelkomen. Jalila is gestart als secretaresse op de afdeling 

Onderhoud en Beheer. Serginia is als bedrijfsadministrateur begonnen 

op de afdeling Financiën & Control. 

Ook Gemeente Assen heeft er twee nieuwe medewerkers bij. Angela 

is begonnen als secretaresse op de afdeling Eenheid Services SMO. Petri 

gaat aan de slag als post/archief medewerkster. Chantal is gestart op 

het Drenthe College als secretaresse op de afdeling Techniek. Petra 

is als managementassistent gestart op de afdelingen Stadsbeheer en 

Bedrijfsvoering bij de Gemeente Delfzijl. 
 

Elaine en Leonie gaan ook starten als managementassistent. Elaine bij 

de Provincie Drenthe en Leonie bij het OTP. 

Daarnaast heeft ook het UWV vier nieuwe medewerkers: Ilse, Janneke 

en Jordy volgen de opleiding Medewerker Sociale Zekerheid aan het 

ROC Midden Nederland. Gerja gaat bij het UWV aan de slag als manage-

mentassistente. 

Sandra Kamphuis is in april gestart als managementassistent bij de 

Gemeente Groningen en Angelique is hier gestart als secretaresse.  

De opleidingen die ze gaan volgen start in september.

Marjolijn werkt sinds kort bij de Gemeente Oldambt als medewerker 

leerling administratie. Ook Marjolijn start in september met de opleiding. 

Bij GOA Publiek is Josephine gestart als BBL secretaresse ter onder-

steuning van ons team.

Wij wensen jullie veel succes en plezier op jullie leerbanen!



Geslaagden! 
Met alweer bijna het einde van het schooljaar in zicht willen we een aantal 

BBL-medewerkers (alvast) feliciteren met het behalen van hun diploma. 

Degene die hun diploma in ontvangst nemen of de komende weken  

ontvangen zijn Rianne , Lisa , Sabrina, Corien, Sylvie, Katarina,  

Stephanie, Rolien, Fokke, Mara, Jose, Laura, Sylvia, Aleksandra,  

Jerrica, Sahar, Valeria en Natasja. Gefeliciteerd en wij wensen jullie  

heel veel succes met jullie toekomstplannen. 

Een groot aantal BBL-medewerkers heeft een verlenging gekregen van de inlenende organisaties, erg fijn om te zien dat de leerlingen en organi-

saties elkaar versterken en er samen voor zorgen dat er een diploma gehaald kan worden. Danielle en Denise mogen nog een jaar aan de slag bij 

de Gemeente Assen. Dorien en Myriam kunnen hun opleiding afronden binnen het Noorderpoort. Sivan, Annemiek en Melvin krijgen allebei een 

verlenging bij de Gemeente Groningen. En Benno blijft werkzaam bij Binnenstad. Bij de Provincie Drenthe heeft Lisa haar MBO opleiding afgerond en 

ze heeft de kans gekregen om een HBO opleiding te gaan volgen. Daarnaast zal op deze MBO leerbaan Elaine gaan starten aan haar BBL opleiding. 

Rolien heeft haar niveau 3 afgerond en mag verder op niveau 4, prachtig! Ook bij de Provincie Groningen, Gemeente Delfzijl en RBO hebben de 

leerlingen verlengingen gekregen.  We willen jullie feliciteren met jullie verlenging en we wensen jullie veel succes!

Verlengingen  
& nieuwe vacatures

Training Kernkwaliteiten  
& training Solliciteren
Ook dit jaar zijn er verschillende trainingen georganiseerd. In de maand maart heeft de training ‘Kernkwaliteiten’ plaatsgevon-

den voor de BBL-medewerkers. Deze training is goed bezocht. Er waren maar liefst 15 BBL-medewerkers aanwezig en ze hebben 

vol enthousiasme deelgenomen aan de training. 

In mei is er voor de BBL-medewerkers die bijna hun diploma in ontvangst kunnen nemen een training ‘Solliciteren’ georgani-

seerd. Ook deze training is goed bezocht door 12 BBL-medewerkers. In deze training proberen we de leerling-medewerkers te 

ondersteunen bij hun cv en sollicitatiebrief en op weg te helpen naar een nieuwe werkplek. 



Trainees Gemeente Groningen 2016
Afgelopen april is er weer een nieuwe groep trainees gestart bij de 

gemeente Groningen. De selectie van deze nieuwe trainees heeft 

plaatsgevonden door middel van speeddates. De kandidaten kre-

gen 15 minuten de tijd om hun motivatie toe te lichten en vragen 

te beantwoorden. Door de vrij nieuwe en snelle manier van selectie 

zijn er 12 nieuwe trainees uitgekozen die inmiddels allemaal zijn 

gestart aan een nieuwe uitdaging bij diverse afdelingen binnen de 

gemeente.



Nieuwe trainees Gemeente Assen 
De gemeente Assen heeft zich, na de succesvolle pilot vorig jaar, 

aangesloten bij het traineeship. Medio juli zullen Eline, Sander, 

Eline, Helen en Geert hun entree maken bij de gemeente.  

We wensen hen uiteraard heel veel succes en plezier toe in  

het komende jaar. We zien er naar uit om hen, tezamen met  

de Groningse trainees, te zien ontwikkelen in kennis, kunde  

en kwaliteiten.

Graag stellen wij de trainees aan u voor. Vlnr: Bert (concerndirecteur, geen trainee), Sjoerd, Koen, Karin  

(Adviseur HRM, geen trainee), Geanne, Kalyani, Lidwien, Sjoukje, Wieke, Kubra, Marlies, Lisanne, Anne.  

(niet in beeld: Guus is wat later gestart als trainee maar is inmiddels bij de groep aangesloten)



Wij zijn verhuisd! Door de groei van het aantal leerling- 

medewerkers/trainees is het team van GOA Publiek uitgebreid. We 

hebben in ons team zelf een nieuwe MBO leerling-medewerker in 

dienst ter ondersteuning van Lisa. Josephine wordt onze nieuwe 

BBL secretaresse en gaat in september de opleiding volgen. Door de 

groei van ons team zijn we tevens naar een ruimer kantoor verhuisd. 

We zijn nu gevestigd op de zesde verdieping van de Mediacentrale.    

Er is een structurele verhoging doorgevoerd in de gemeentelijke en 

provinciale Cao’s. De wijzigingen zijn het gevolg van de Cao gemeenten 

die op 1 januari van kracht zijn geworden. En bij de provinciale cao’s zijn 

er wijzigingen doorgevoerd per 1 april 2016 waar ook een gratificatie is 

uitgekeerd. De structurele wijzigingen zijn reeds doorgevoerd. De GOA 

Publiek gaat mee in structurele wijzigingen binnen de Cao’s van de 

inlenende organisatie waar dit indien dit voor de BBL-medewerker van 

toepassing is.  

CAO Wijzigingen:

Verhuizing

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.

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.


