
Beste lezer,

Het jaar 2012 is inmiddels al weer drie maanden oud en de 

winterse temperaturen hebben inmiddels plaatsgemaakt 

voor de lentezon (ik schrijf dit voorwoord eind maart; 

buiten is het 17 graden en de zon zet de terrassen in een 

gouden gloed). De wereld staat te trappelen bij al het 

nieuwe leven dat dit seizoen zo kenmerkt. 

Ook bij de GOA Publiek wordt getrappeld, alleen dan 

van ongeduld. Er staat weer een aantal jongeren 

in de startblokken om te laten zien dat zij de 

ideale leerling secretaresse, administra-

tief medewerker, facilitair ondersteuner, 

ICT-er, communicatiemedewerker of 

maatschappelijker werker zijn. In deze 

nieuwsbrief treft u traditiegetrouw 

van twee van deze jongeren een korte 

pitch aan.

Daarnaast kunt u ook lezen dat ook 

andere projecten in deze provincie 

banden hebben met de GOA Publiek. 

Zo werkt Lieke Brons als projectleider bij 

het project Binn’stad. Via de GOA.

Ook intern maken we wisselingen mee. Nu leerling-

begeleider Vanja Grashoff op het punt staat te 

bevallen (of inmiddels bevallen is ??), neemt John Griffijn 

haar taken gedurende de komende maanden waar. 

Hij stelt zich aan u voor.

Ik wens u veel leesplezier en als u vragen heeft... 

kom vooral bij ons langs in de Mediacentrale!

Jeroen Maas, directeur

Harald Grasdijk, Leerlingbegeleider

Vanja Grashoff, Leerlingbegeleider

John Griffijn, Leerlingbegeleider

Thessa Flierman, leerling secretaresse

Stand van zaken 1 april 2012

De GOA Publiek blijft gestaag doorgaan met kansen creëren voor 

jongeren binnen de publieke sector. Nog steeds vanuit de visie dat de 

combinatie van Leren en Werken voor zowel veel jongeren als voor 

de publieke werkgevers een goede manier is om te bouwen aan een 

betere toekomst. 

Inmiddels zijn 68 jongeren geplaatst op een BBL plek of HBO trainee-

ship. Ze werken op diverse functies bij de gemeente Groningen, De 

Kompanjie, gemeente Delfzijl, gemeente Oldambt, gemeente Haren, 

Noorderpoort, Alfa College, Lefier, provincie Groningen, VKB, ISD Noord-

Oost, RuG, De Bolster, UWV Noord-Nederland, Ability, Gemeente Lop-

persum, Gemeente Eemsmond en de GOA Publiek zelf. Daarnaast zijn er 

6 jongeren met dank aan inspanningen van de leerlingbegeleiders van 

de GOA aan het werk geholpen. Al met al 74 jongeren aan het werk!

De diversiteit van de functies die via de GOA Publiek worden ingevuld, 

neemt nog steeds toe. Naast secretaresses en administratief medewer-

kers, hebben we ook ICT-ers, logistiek medewerkers, onderwijsbegelei-

ders, facilitair medewerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers in 

de buitendienst en archiefmedewerkers in dienst. 
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foto: Paul Meijer  
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Mijn naam is John Griffijn, ik ben met veel enthousiasme begonnen bij GOA Publiek ter vervanging van Vanja 

Grashoff in verband met haar zwangerschapsverlof. Ik heb de laatste drie jaren gewerkt bij afdeling werk en inkomen van 

de gemeente Oldambt, als accountmanager voor de doelgroep jongeren. Voor mijn ambtelijke ervaring was ik werkzaam 

bij verschillende commerciële reïntegratiebedrijven van landelijke de grootste tot aan regionale kleine spelers. Ik hoop de 

komende maanden veel leerling-medewerkers en begeleiders te spreken en GOA Publiek verder onder de aandacht te 

brengen binnen de publieke sector!

Vooraankondiging seminar 
Een jaar geleden heeft GOA Publiek in samenwerking met Noorderlink een seminar georganiseerd over het 

belang, nut en de noodzaak van leerbanen. Ook in 2012 organiseren wij een seminar voor onze partners, 

werkbegeleiders en andere geïnteresseerden. Het seminar zal plaats vinden in de middag van donderdag 14 juni 

2012. Zet deze datum alvast in uw agenda, een uitnodiging volgt snel! In november zal de GOA in samenwerking 

met Noorderlink een proeverij verzorgen over het thema leerbanen. Ook hier geldt: de uitnodiging volgt!

Doet uw organisatie al 
mee met GOA Publiek?
In de Noorderlink nieuwsbrief van vrijdag 9 maart is een artikel terug te vinden 

over de werkzaamheden van GOA Publiek. In mei 2011 heeft Noorderlink, 

in samenwerking met GOA Publiek, een seminar gehouden over het nut, belang 

en de noodzaak van leerbanen. Het doet ons erg goed om te zien dat een grote 

organisatie als Noorderlink het belang van het initiatief en het verder ontwikkelen 

hiervan een warm hart toe draagt. 

Nieuwsgierig geworden? Meld je dan ook aan voor de volgende 

Noorderlink nieuwsbrief op www.noorderlink.nl

Voorstellen leerlingbegeleider



Felicitaties! 
Wij feliciteren onze collega Vanja en haar familie van harte met de geboorte van hun prachtige dochtertje 

Olivia Nova. We wensen jullie veel geluk met elkaar en hopen Vanja snel weer terug te zien bij GOA Publiek!

Aan het Boterdiep in Groningen zit sinds 2011 

een kleurrijk en uniek project genaamd Opleiding 

Binn’stad. Wij spraken met leerlingmedewerker én 

projectleider Lieke Brons.

Zoals de naam al doet vermoeden richt het project 

zich op de detailhandel in de binnenstad van 

Groningen. Het project is opgestart om leerlingen die binnen het reguliere 

onderwijs, op MBO niveau 1 en 2, moeilijk of helemaal niet mee kunnen 

komen toch een kans te bieden om een diploma te halen. Jongeren met 

bijvoorbeeld leerproblemen of moeilijke thuissituaties worden door 

Opleiding Binn’stad ondersteunt en begeleid naar een stageplek, diploma 

en werk. Daar blijft het niet bij; in samenwerking met het Noorderpoort 

krijgen de leerlingen gemiddeld 14 uur per week les in hun eigen 

leerhonk. Deze lessen worden verzorgt door docenten van het Noorder-

poort. Een groot verschil met de BOL-opleiding in het reguliere onderwijs 

is dat het een praktische opleiding is met 4 dagen per week stage en de 

jongeren hier beschikken over extra begeleiding door jongerencoaches. 

Opleiding Binn’stad – uniek project voor jongeren

Als projectleider heeft Lieke een grote bijdrage geleverd aan de totstand-

koming en de coördinatie van dit unieke project. Niet voor niets kijkt ze 

dan ook uit naar juli 2012; dan verwacht Opleiding Binn’stad de eerste 

niveau 1 jongeren te kunnen feliciteren met hun diploma! Nieuwsgierig 

geworden? Neem dan een kijkje op www.opleidingbinnstad.nl en meldt 

je aan voor de nieuwsbrief, je wordt dan maandelijks op de hoogte 

gehouden over de ontwikkelingen van dit project.



Mijn naam is Hanneke Koerts, ik ben 27 jaar en woon in Hoogezand. Ik ben op zoek naar een uitdagende baan als 

secretaresse, waar ik mezelf kan ontwikkelen en mijn werkervaringen kan delen. Ik ben een spontane meid met doorzettings-

vermogen, kan goed zelfstandig werken en houd van een uitdaging. Bij mij kunt u ervan op aan dat het prima voor elkaar 

komt: ik ben verantwoordelijk, toegewijd en snel lerend. Ik vind het leuk om met verschillende mensen te maken te hebben 

en ze te ondersteunen waar dat kan. Zoekt u een duizendpoot binnen uw organisatie dan kom ik graag bij u werken!

Even voorstellen…

Mijn naam is Melissa Wehl, ik ben 22 jaar en ik woon in Groningen. Ik ben op zoek 

naar een uitdagende baan als secretaresse, waarin ik mezelf kan ontwikkelen en mijn 

werkervaring kan delen. Ik ben een spontane meid met doorzettingsvermogen, ik kan 

goed zelfstandig werken, bij mij kunt u ervan op aan dat het prima voor elkaar komt; ik ben 

verantwoordelijk, toegewijd en leergierig. Ik werk nauwkeurig, ben geordend en werk graag 

met mensen. Ik zie uw uitnodiging voor een gesprek met plezier tegemoet en wil dan graag 

mijn enthousiasme verder toelichten!

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.

Nieuwe website

We willen iedereen graag uitnodigen om de komende 

weken onze vernieuwde website eens te bezoeken. 

Naast het vertrouwde nieuws zijn er nieuwe BBL-kandidaten 

te vinden, vacatures, de leerlingmedewerkers en nog veel 

meer interessante onderwerpen! Live vanaf 20 april! 

www.goapubliek.nl


