
Beste lezer,

Het jaar 2014 loopt alweer ten einde en och, wat is er 
weer veel gebeurd in arbeidsmarktland. Het goede nieuws 
eerst: voor het eerst in jaren loopt de werkloosheid weer 
wat terug. De sectorplannen van Asscher worden één voor 
één vastgesteld en uitgevoerd. Steeds meer inspanningen 
worden lokaal, regionaal en (inter)nationaal verricht om 
nieuwe banen te creëren. Het slechte nieuws: Als het gaat 
om leerbanen is er nog steeds een lange weg te gaan.
Ook bij de GOA Publiek heeft de tijd niet stil gestaan. 
Naast het creëren en invullen van leerbanen in de 
publieke sector, hebben we dit jaar ook een suc-
cesvolle pilot opgezet, waarbij 10 trainees op 
diverse afdelingen bij de gemeente Gronin-
gen een stevige bijdrage hebben kunnen 
leveren.

Daarnaast hebben we het thema Job-
carving meer handen en voeten kunnen 
geven. Samen met het kenniscentrum 
Arbeid van de Hanzehogeschool heeft 
de GOA Publiek een onderzoek uitge-
voerd bij drie organisaties. Met zeer 
verrassende en kansrijke resultaten!
Kortom: genoeg beweging en dus genoeg 
om te lezen in deze nieuwsbrief. We wensen u 
daar zoals gebruikelijk weer heel veel plezier bij.
Tot slot: we wensen u heel fijne feestdagen en een 
heel goed, gezond en gelukkig 2015. We hopen u gauw weer 
te spreken!

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 december 2014
 Het nieuwe schooljaar is alweer een aantal maanden onderweg en 

dus staan we graag even stil bij de nieuwe talenten die gestart zijn aan 

hun leerwerktraject. De afgelopen maanden zijn er drie leerbanen bij de 

Provincie Drenthe gecreëerd. Naast de bestaande BBL trajecten zijn er 

drie nieuwe medewerkers aangenomen die op verschillende afdelingen 

zijn gaan leren en werken. Als eerste is Roald gestart als toezichthouder, 

hij volgt een HBO deeltijd opleiding en zal het vak in de praktijk gaan 

leren. Aleksandra is begonnen aan haar BBL financieel administratieve 

leerbaan en Jorinda gaat haar tweede leerjaar in als BBL managementas-

sistent.  

 Zoals we in de vorige nieuwsbrief hebben aangegeven heeft de 

Gemeente Groningen zich ingezet om zes nieuwe BBL leerbanen 

aan te bieden. Inmiddels zijn deze leerbanen  ingevuld door Stefanie, 

Natalie, Corien, Sylvia, Laura en Joyce. Daarnaast heeft Kevin een verlen-

ging gekregen zodat hij zijn diploma als BBL chauffeur goederenvervoer 

kan behalen!

 Bij Opleiding Binn’stad is Femke gestart als projectmedewerker 

waarbij ze de HBO opleiding HRM  gaat volgen aan de Hanzehoge-

school. Wederom een prachtige HBO deeltijdfunctie die Femke met 

twee handen heeft aangegrepen!

 Bij ISD Noordoost in Delfzijl heeft Ilona vorig jaar haar niveau 3 

diploma als secretaresse behaald en heeft ze nu de kans gekregen zich 

nog verder te scholen tot managementassistent niveau 4. Tevens heeft 

zij een BBL collega erbij gekregen; Marijke is namelijk ook gestart als 

BBL managementassistent. Op het archief van de Gemeente Delfzijl is 

een leerbaan gecreëerd voor Jerrica; zij zal als Informatiebeheerder in 

opleiding gaan leren en werken.

 Vanaf september zijn er ook een tweetal nieuwe inleners bijgekomen; 

we kunnen Waterschap Noorderzijlvest en de Gemeente 
Vlagtwedde verwelkomen. Bij Noorderzijlvest is Lisa gaan leren en 

werken als secretaresse in opleiding. Verderop in deze nieuwsbrief leest 

u over haar eerste ervaringen. Bij de Gemeente Vlagtwedde is Iris als 

secretarieel medewerker gestart.

 Tot slot zijn Renate bij de Kompanjie en Mara bij de Provincie 
Groningen gestart aan hun secretaresse leerbaan en is Alexandra bij 

het Noorderpoort begonnen aan haar secretariële leerbaan.



Mijn naam is Ilona Vredeveld, ik ben 34 jaar en woon in Groningen . Per november versterk ik het GOA-team als 

leerlingbegeleider op de maandag en donderdag. Ik heb dit jaar aan de Hanzehogeschool de opleiding Toegepaste Psycholo-

gie afgerond. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen bij een re-integratietraject voor jonge moeders en daar is mijn passie 

om te begeleiden en coachen ontstaan. Ik heb al enige jaren ervaring met het begeleiden van verschillende doelgroepen, 

waaronder BBL-leerlingen. Momenteel werk ik als mentor van een MBO leerling, werk ik één dag in de week als begeleider 

van kinderen met een psychische stoornis en werk ik af en toe als gastdocent. Het lijkt mij een enorm leuke uitdaging om de 

leerlingen te mogen begeleiden bij de mooie kans die hen geboden wordt! 

Afgelopen jaar heeft een grote groep medewerkers hard gewerkt aan het beha-

len van zijn of haar MBO BBL diploma bij één van onze inleners. We zijn enorm 

trots op het resultaat want dat mag er absoluut zijn; 21 BBL-ers hebben hun 

MBO niveau 2, niveau 3 of niveau 4 diploma behaald! We willen nogmaals alle 

medewerkers van harte feliciteren! Sommigen van de gediplomeerden hebben 

zelfs een vervolgbaan gevonden, fantastisch.

Nieuwe collega 

Traineeship Stadstalent

Geslaagd!

De trainees van de Gemeente Groningen zijn een aantal maanden onderweg en graag nemen we je even mee in de voortgang. 

De afgelopen maanden hebben de trainees inhoudelijk gewerkt aan hun opdracht en de uitvoering hiervan. Dit kan bestaan uit 

het doen van onderzoek, het meeschrijven aan beleidsstukken en/of het verder uitwerken van trajecten. De trainees hebben 

regelmatig een intervisiebijeenkomst waar we de ervaringen met elkaar delen en casussen kunnen bespreken. Daarnaast heeft 

er een aantal trainingen plaats gevonden over omdenken, communicatie en jobmarketing. 

Inmiddels zijn er ook een persoonlijke successen; Geert heeft namelijk als eerste trainee een nieuwe baan gevonden binnen de 

Gemeente Groningen. Ook Emiel heeft een contract gekregen en zal nog gedeeltelijk als trainee zijn bijdrage leveren. Beiden 

gefeliciteerd! Prachtig om te ervaren dat het traineeship op deze manier ook een positieve bijdrage kan leveren. De overige 

trainees houden zich aanbevolen voor passende kansen voor hun loopbaan! 



Seminar Jobcarving
In de afgelopen maanden hebben de GOA Publiek en het kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool 
een onderzoek verricht naar de kansen van Jobcarving in de publieke sector. Bij de gemeente Delfzijl, 
De Kompanjie en het Noorderpoort zijn in totaal acht afdelingen onderzocht, met als doel om te kijken 
of daar kansen zijn om taken bij bestaande functie af te snijden en te herverdelen naar nieuw te creëren 
functies.

Op 29 oktober hebben we de resultaten hiervan gepresenteerd. Ruim honderd bestuurders, managers, beleidsmakers en 

P&O-ers maakten kennis met de opmerkelijke resultaten: bij zes van de acht afdelingen bood jobcarving daadwerkelijk 

concrete kansen om nieuwe functies te creëren. Na de presentatie volgde een zeer levendige discussie, waar Wim van de 

Pol, Meindert Joostens en Klaas Steenhuis hun visie gaven op jobcarving.

Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde middag, waar door diverse sprekers is toegezegd dat het thema jobcarving 

een vervolg verdient! 

De resultaten zijn overigens ook samengevat in een boekje. Als je hiervan een exemplaar wilt ontvangen, stuur dan even 

een mailtje naar info@goapubliek.nl. Het onderzoek is ook digitaal beschikbaar via onze site www.goapubliek.nl.



Heeft u moeite om uw ICT-vacatures te vervullen? De ICT-

sector zal als een van de weinige sectoren de komende jaren 

een flinke groei vertonen. Tot 2017 zal het tekort aan nieuwe 

en gekwalificeerde medewerkers in de ICT oplopen tot bijna 

7.000. Tegelijkertijd is de toenemende jeugdwerkloosheid een 

dreigend maatschappelijk probleem. Om aan beide knelpunten 

tegemoet te komen, investeert de overheid én de ICT-branche 

samen bijna 10 miljoen euro via een zgn. sectorplan. Doel van 

deze subsidie is het ontzorgen van werkgevers die jongeren via 

een leerbaan tot ict-er wil opleiden. Het kenniscentrum Ecabo is 

gevraagd om de werkgevers te ontzorgen en trekt hierbij samen 

op met onder andere de GOA Publiek. 

Concreet biedt Ecabo de werkgevers de volgende 

ondersteuning:

•	 Hulp	bij	de	matching	tussen	uw	bedrijf	en	de	mbo-student

•	 Extra	bezoeken	voor	begeleiding	op	de	werkvloer

Op deze manier is de kans op het succesvol afronden van de 

opleiding extra groot en hebben de werkgevers een deskundige 

waar ze altijd op kunnen terugvallen. Werkgevers die werkzaam-

heden hebben op ICT gebied die door een jongere in opleiding 

kunnen worden uitgevoerd, kunnen zich aanmelden via de GOA 

Publiek of Ecabo. 

Leerbanen in de ICT Bestuurswisselingen

Subsidie Provincie Groningen 2015-2016

De wereld om ons heen verandert voortdurend, en dat 

is in de wereld van het bestuur van de GOA Publiek niet 

anders. De volgende bestuurswisselingen hebben de 

afgelopen maanden plaatsgevonden:

•	 Klaas	Steenhuis	(oud	wethouder	gemeente	Veendam)	

	 heeft	afscheid	genomen	als	voorzitter.	•	Meindert	

	 Joostens	(wethouder	gemeente	Delfzijl)	heeft	de	

 voorzittershamer overgenomen.

•	 Ton	Schroor	(wethouder	gemeente	Groningen)	heeft	

 zijn lidmaatschap overgedragen aan Roeland van der 

	 Schaaf	(wethouder	gemeente	Groningen).

•	 Machiel	Roelandschap	(districtmanager	UWV)	heeft	een	

 functie aanvaard in Amsterdam en heeft daarom 

 afscheid genomen als lid van het bestuur.

•	 Fransis	Boen	(wethouder	Stadskanaal)	heeft	Klaas	

 Steenhuis opgevolgd als vertegenwoordiger regio 

 Oost-Groningen.

•	 Albert	Smit	is	toegetreden	als	vertegenwoordiger	van		

 de regio Noord-Drenthe

•	 Wim	Moes	heeft	Engel	Antonidus	opgevolgd	als	CvB	

 Alfa College.

Klaas, Ton, Machiel en Engel: we willen jullie heel erg 

bedanken voor al jullie inzet in de afgelopen jaren. Jullie 

input, visie en tips zijn voor ons van groot belang geweest.

Roeland, Francis en Albert en Wim: hartelijk welkom!

De provincie Groningen heeft zich - vanaf de oprichting in 2010 - stevig achter het initiatief GOA Publiek geschaard. Zij vind het belangrijk dat, ook in 

tijden van strenge bezuinigingen, publieke werkgevers zich hard blijven maken voor jongeren die hun diploma via de leerwerk route willen behalen. 

Om de financiële drempel voor deze publieke werkgevers te verlagen, heeft de provincie ook voor de jaren 2015 en 2016 een subsidie toegekend. 

Hierdoor kan het inleentarief voor de deelnemende gemeenten en andere publieke organisaties ook in deze jaren zo laag mogelijk blijven.



Groningen - Sinds augustus 2014 werkt Lisa Wold bij het Waterschap 

Noorderzijlvest. Het Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig en 

duurzaam waterbeheer. Het waterschap draagt zorg voor de waterke-

ring, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Met andere woorden: het 

waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water achter een veilige 

dijk. In dit interview leest u meer over de ervaringen van de eerste 

weken bij haar leerbedrijf.

Op de prachtige werklocatie, het pand is gelegen aan de Kardingerplas 

in Groningen, werkt Lisa bij twee processen met beide hun eigen uitda-

gingen. Voor twee dagen per week werkt Lisa als receptioniste/telefo-

niste aan de receptie en de andere dag als secretaresse ter ondersteu-

ning op één van de secretariaten. Ze volgt de BBL opleiding secretaresse 

niveau 3 aan het Drenthe College in Assen.

Lisa, hoe ervaar je het werken bij Noorderzijlvest? Lisa: Geweldig. 

Het is een open organisatie, waarin veel ruimte wordt geboden om 

te groeien en mijzelf te ontwikkelen. Verder is het leuk dat niet voor 

iedereen duidelijk is wat het Waterschap precies doet. Dat is namelijk zo 

divers en veelomvattend dat ik daar niet over uitgepraat raak. 

‘’Geweldig dat ik de kans krijg om 

deze werkzaamheden te doen’’

De eerste weken zijn alweer voorbij en zo te horen heb je het erg 

naar je zin. Wat voor werkzaamheden heb je de afgelopen weken 

zoal uitgevoerd? Lisa: Ik ben gestart achter de balie van de receptie. 

We zitten daar met zijn tweeën en dat is prettig als je ergens nieuw start. 

Ik beantwoord daar de telefoon, schakel ingelanden door wanneer dat 

nodig is, geef informatie en ontvang bezoekers. Verder ondersteun ik 

het secretariaat bij allerlei administratieve werkzaamheden en heb ik 

ze geholpen bij de organisatie van een symposium. Dat is weer heel 

wat anders om te doen. Ik heb bijvoorbeeld de aanmeldingen moeten 

verwerken, naambadges gemaakt en lijstwerk verzorgd. Erg fijn dat je het 

vertrouwen krijgt en dat ik ze kan helpen.

Lisa: hoe ervaar je de combinatie van werken en leren? Lisa: Ik merk 

dat ik in de praktijk een vak aan het leren ben. Ik vind het geweldig dat ik 

de kans krijg om deze werkzaamheden te doen en daardoor mijzelf kan 

ontwikkelen. Door de behulpzame en fijne collega’s ben je echt aan het 

leren! 

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.


