
Beste lezer,

Tijdens de eerste maanden van het nieuwe jaar mag je 
altijd nog even terugkijken op het oude jaar alvorens met 
volle vaart in allerlei nieuwe activiteiten te duiken.

En wat zien we dan als we terugkijken op 2016? Voor de 
GOA Publiek is 2016 in ieder geval een goed jaar geweest. 
We hebben alles bij elkaar toch meer dan 140 jongeren  
verder op weg kunnen helpen in de noordelijke arbeids-
markt. In januari hadden we iets meer dan  
65 medewerkers in dienst; bij het ontsteken van 
het oudejaars-vuurwerk 98 medewerkers. Bijna 
honderd! We kunnen in ieder geval stellen dat 
we een prima uitgangspunt hebben voor de 
komende jaren.

In deze nieuwsbrief lees je meer over Joke 
van Os, die haar leerbaan heeft gevonden 
bij de Hanzehogeschool Groningen. 
Ook vind je meer info over mogelijke 
subsidies voor het beschikbaar stellen 
van een leerbaan. Daarnaast stelt onze 
nieuwe collega Karin Vliem zich graag 
aan je voor. Voor degenen die nieuws gierig 
zijn naar onze kerstborrel tref je een  
impressie aan. Met actiefoto’s!

We wensen je weer veel leesplezier,

Met vriendelijke groet,

Jeroen Maas, directeur 
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Ilona Vredeveld, leerlingbegeleider
Nienke Scheeringa, leerlingbegeleider
Karin Vliem, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, medewerker P&A
Josephine Boer, leerling secretaresse
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Stand van zaken februari 2017

Naast het invullen van nieuwe BBL-banen stond eind vorig jaar ook in 

het teken van nieuwe trainee-instroom. Maar liefst 15 trainees zijn bij de 

Gemeente Groningen gestart aan hun traineeship: Teddy, Eric, Hannah, 

Jolienke, David, Diede, Rinaldo, Frank, Altan, Marina, Bram, Rick, Mart Jan, 

Daniel, en Jorne. En vanaf deze maand start Noortje met haar  

traineeship!

 

We nemen in februari ook afscheid van de 12 trainees die vorig jaar zijn 

gestart aan hun traineeship. Na een klein jaar met veel nieuwe ervarin-

gen, geslaagde projectopdrachten, persoonlijke en professionele groei 

kunnen wij alleen maar trots zijn op de groep en de behaalde resultaten: 

100% baanscore en zelfs 90% die intern bij de gemeente Groningen een 

baan heeft gevonden, fantastisch!

 

In september is een groot deel van de BBL-ers gestart met hun 

opleiding en ook tussentijds hebben we nog een aantal BBL-ers van 

een leerbaan kunnen voorzien; bij de Gemeente Groningen is Stefan 

gestart als groen-medewerker en bij Werk in Zicht start Suzette als 

secretaresse, bij het Noorderpoort gaat Jerusha als horeca assistent 

werken en bij de Gemeente Assen zal Louelle als nieuwe secretaresse 

aan de slag gaan. Bij de Provincie Groningen gaat Sewandhy begin 

maart starten als secretaresse. Fijn dat de meeste leerlingen alsnog een 

leerbaan hebben gevonden en hun opleiding kunnen voortzetten of 

tussentijds mogen starten. Ook nu lopen er nog een aantal sollicitaties 

dus in de volgende nieuwsbrief verwachten we weer nieuwe  

medewerkers welkom te heten!



Al vanaf het prille begin heeft de GOA Publiek alle subsidies door-

gestort naar de inleners die een plek voor een BBL-er beschikbaar 

hebben gesteld. En er zijn nogal wat subsidies mogelijk, afhankelijk 

van leeftijd, soort baan en vestigingsplaats. Een kleine opsomming:

- Subsidieregeling praktijkleren: maximaal 2700 euro voor  

beschikbaar stellen van een leerbaan

- Groningen op voorsprong: maximaal 20% bruto loonkosten op 

basis van min.loon voor een leerbaan

- Jongerenvoucher: maximaal 2500 euro voor een leerbaan

Deze subsidies maken het beschikbaar stellen van een leerbaan 

aanzienlijk laagdrempeliger! Zo wordt maatschappelijk verant-

woord ondernemen door de overheid maximaal ondersteund. 

Meer weten? Neem dan vooral contact op.

Begin februari hebben we met de derde groep trainees van de Ge-

meente Groningen/Assen de afsluitingsbijeenkomst georganiseerd; 

12 trainees hebben een geweldige film gemaakt waarin ze elkaar 

interviewden en terugkeken op hun kansen, ontwikkeling en resul-

taten. Verhalen over meeloopdagen met de wethouder tot aan het 

presenteren voor de Gemeenteraad, ieder heeft zijn eigen ervarin-

gen opgedaan en kan trots en tevreden terugkijken. Ook voor ons 

was het weer een mooi en geslaagd jaar; alle trainees hebben een 

baan en zelfs 10 trainees blijven voorlopig bij de Gemeente werken! 

Nog meer traineeverhalen; na weken van overleg en voorbereidingen treffen was daar dan het moment; de netwerkbijeenkomst 2.0 tussen 

trainees en betrokken mentoren of collega’s van de Gemeente Groningen, Gemeente Assen en Provincie Groningen. In een ontspannen en 

gezellige setting hebben we met elkaar kennis kunnen maken in de Puddingfabriek. De beelden spreken voor zich!

Weet u het nog: 
subsidies! 

Afsluiting 

trainee groep 3

Uitwisseling trainees 
Gemeente Groningen, 
Assen en Provincie 
Groningen



Kerstborrel

Mijn naam is Karin Vliem en vanaf 1 februari ga ik Nienke  

Scheeringa vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik zal me 

eerst even kort voorstellen. Ik ben getrouwd met Menne, moeder 

van drie dochters en woon in Bedum. In mijn vrije tijd mag ik graag 

lekker wandelen in de bossen, lezen en uiteraard leuke dingen 

doen met ons gezin. Ook houd ik ervan om regelmatig een  

weekendje weg te gaan. 

Nadat ik 10 jaar bij een woningcorporatie heb gewerkt, heb ik  

2 jaar geleden besloten het roer om te gooien. Inmiddels volg ik de 

opleiding Personeelsmanagement en Loopbaanbegeleiding.  

In mijn huidige werk bij het UWV merk ik dat ik het ontzettend leuk 

vind om met mensen in gesprek te zijn over hun loopbaan en hun 

wensen op dat gebied. Als leerlingbegeleider hoop ik daarin de 

leerlingen te kunnen ondersteunen.

Inmiddels heb ik al een aantal ochtenden meegelopen met Nienke 

en op die manier kennis gemaakt met een paar leerlingen. Ik kijk 

ernaar uit om ook de andere leerlingen en organisaties te mogen 

leren kennen. Tot snel!

Hartelijke groeten,

Karin 

Hallo allemaal,

Even voorstellen:  

Karin Vliem

Inmiddels een mooie traditie geworden: 

de kerstborrel voor alle BBL-ers en trainees. 

Maar dit keer met een extra twist: er kon 

namelijk ook van harte geskied, gerodeld 

en met pijl en boog geschoten worden. 

En daar werd met veel enthousiasme 

gebruik van gemaakt. Vooral het rodelen 

was ongekend populair (maar jongens: 

NIET staand op die sleetjes!). Al dit harde 

werken maakte iedereen nogal hongerig; 

het stamppotbuffet was dan ook in een 

mum van tijd schoon op….al met al 100% 

geslaagd met een supersfeer, prachtige 

gesprekken en vooral heel veel lol.



Sinds oktober heeft De Hanze er een nieuwe leerling-secretaresse bij: Joke van Os. Ze volgt de opleiding secretaresse niveau 3 aan het Alfa 

College. Ze is de eerste leerling die vanuit een Wajong-uitkering aan de slag gaat. Iets waar we erg trots op zijn!

Sinds kort richt Goa Publiek zich ook op jongeren uit het doelgroep-

register. Vanwege hun gezondheid of afstandstand tot de arbeidsmarkt 

ervaren zij belemmeringen bij het vinden of behouden van werk. Deze 

jongeren hebben vaak geen arbeidsverleden of diploma en zijn onzeker 

over hun mogelijkheden. Goa Publiek faciliteert hierin. 

Jongeren krijgen via Goa Publiek de gelegenheid hun eigen mogelijk-

heden te (her)ontdekken, werkervaring op te doen en een diploma te 

behalen. Dit versterkt hun eigenwaarde, waardoor ze beter kunnen  

omgaan met hun beperkingen. Er heerst helaas een beeld dat deze 

groep risico’s met zich meebrengt.  Ervaring leert dat juist déze jongeren 

erg gemotiveerd zijn en de stempel ziek of gehandicapt van zich af  

willen schudden. Ze willen gewaardeerd worden op hun kwaliteiten. 

Hierin faciliteren is de ambitie van Goa Publiek. Samen met de  

Hanzehogeschool hebben we een mooie start gemaakt.

De Hanzehogeschool  heeft als doelstelling een maatschappelijke  

bijdrage te leveren.  Deze invulling kent meerdere uitingsvormen:  

stages mbo/hbo vooral, maar ook werkplekken voor mensen met  

beperkingen zoals het convenant met de van Lieflandschool en de  

inzet van Wajongeren. 

Win/win

Inge Saelen, Locatiemanager Wiebengacomplex, stond er dan ook posi-

tief tegen over Joke een kans te geven; “De combinatie leren en werken 

kennen we, maar hebben we nog niet zo veel invulling aan gegeven tot 

nu toe. Ik hou ervan te variëren hierin en als werkgever scherp te blijven 

voor elke doelgroep”. 

Onze eerste BBL-er uit het doelgroepregister bij de Hanzehogeschool

“Waarom Joke? Zij heeft een mooie persoonlijk drive gevonden waaruit 

blijkt dat ze niet jonge werkloze wil blijven, maar werk wil zoeken dat 

ook bij haar past. Blijkbaar vraagt dit scholing en heeft ze het ervoor over 

om weer in de schoolbanken te zitten en dit te combineren met werk. 

De Hanze past bij haar ambitie en samen weten we vorm te geven aan 

haar persoonlijke groei waardoor ze straks krachtiger in de maatschappij 

zal staan. Joke is een slimme meid, weet zich correct uit te drukken en 

zoekt een omgeving om haar assertiviteit te versterken. Dit pakt positief 

uit en haar zelfstandigheid neemt toe. Dit houdt ook in dat wij als Hanze 

wat van haar mogen vragen en zij dus bijdraagt aan het verzetten van 

dagelijks werk ook voor ons. WIN/WIN!”.

Werkbegeleiding

Ook Joke haar werkbegeleider Eke Stuit is erg enthousiast over Joke; 

“Joke doet het fantastisch op haar werkplek. Ze heeft het erg naar haar 

zin. Ze ziet het werk liggen en vraagt of zij het mag afhandelen.  

Persoonlijke begeleiding krijgt ze van mij en haar naaste collega’s.

Extra begeleiding vraagt ze indien zaken haar niet duidelijk zijn. Met 

deze baan heb je veel informatie nodig, om alles in goede banen te 

leiden. Deze informatie moet je soms zelf zoeken, of vragen aan de  

afdelingen en collega’s. We nemen samen regelmatig door wat goed 

gaat en of ze nog ergens tegen aanloopt”. 

Eerste betaalde baan 

Voor Joke is deze kans een lot uit de loterij; “Ik wilde weer aan het werk, 

wilde iets terugdoen voor de maatschappij. Ik vind dat je moet werken 

als je kunt werken. Een volledige baan was nog niet haalbaar, dus de 

combinatie opleiding en een leerwerkplek was een mooie tussenstap. 

Het was doodeng om aan de slag te gaan maar tegelijkertijd ook een 

enorme uitdaging. Ik ben achteraf heel blij dat ik de stap heb gezet!”

 “Dit is mijn eerste betaalde baan, en ik was ervan overtuigd dat werk-

nemers keihard moesten presteren om de baan te behouden. Ik weet nu 

dat er in overleg heel veel mogelijk is en het mooie van deze leerwerk-

plek is dat ik gewoon nog mag leren, dat haalt de druk ervan af. Ik ben 

kordater en minder onzeker geworden. Als tip wil ik anderen mee geven 

dat je moet kijken naar waar je nu op dit staat en ga van daaruit verder. 

Durf aan de slag te gaan met je dromen. Ga met kleine stapjes.  

Er is vaak meer mogelijk dan je denkt. Ga uit van mogelijkheden in 

plaats van beperkingen!”



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.

Zelf verlonen vs. all-in ontzorgen
Soms krijgen we nog wel eens vragen over onze tarieven. Hoe zijn deze opgebouwd en wat kost een BBL-er eigenlijk? 

 Vaak moeten P&O-ers een afweging maken tussen zelf verlonen of juist inhuren via een externe partij.

 

De GOA Publiek hanteert nu voor het vijfde jaar dezelfde tarieven. Deze zijn voor de BBL-ers 1,55*brutoloon en voor trainees 

1,5*brutoloon (ex BTW). Omdat de GOA Publiek een stichting is (en dus geen winstoogmerk heeft), zijn deze tarieven gebaseerd 

op de kostprijs. Dan hebben we het over alle werkgeverslasten, kosten voor de opleiding en de persoonlijke begeleiding tijdens 

het leertraject.

 

Misschien goed ter vergelijk: zelf een BBL-er in dienst hebben bij een overheidsorganisatie kost iets meer dan 1,5*brutoloon.  

Daar komen dan overigens nog wel de opleidingskosten en begeleiding overheen. Bij de GOA zijn al deze kosten al in het tarief 

inbegrepen. Daarnaast biedt het leertraject voor de leerling ook veel extra’s; minimaal 5 trainingen op het gebied van de  

persoonlijke ontwikkeling, intervisie-momenten waardoor ze leren van elkaar en persoonlijke coaching wanneer nodig. 

 

Dan nog een laatste punt: alle subsidies die de GOA Publiek kan aanvragen storten we een op een door naar de inlener.  

Daarnaast ontvangen we een subsidie van de provincie Groningen om de tarieven zo laag mogelijk te houden (in 2017: € 50.000); 

deze subsidie is verrekend in ons tarief. Kortom: we doen alles om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. En dat blijven 

we doen, zodat u ook in de toekomst leerbanen beschikbaar blijft stellen!

 

Nog even iets over onze tarieven


