
 

Aysha:            

Wie Aysha bij de Milieudienst belt krijgt aan de telefoon een opgewekt geluid. 

En de uitspraak die je had; ik heb nooit iets afgemaakt…. Die kan er nu wel uit! 

Jouw volgende droom;  om als secretaresse te gaan werken en leren 

Daar ben je nu heel hard naar aan het solliciteren 

Als je positief blijft en de dag blijft plukken, 

Dan hebben wij geen twijfel; het gaat je zeker lukken! 

 

Natascha:             

Natascha jij werkte eerst bij de dienst OCSW en nu werkt je bij de RUG. 

Maar voor het vieren van je diploma, daarvoor kwam je vandaag gezellig even terug. 

Velen taken tegelijk dat is voor jou geen last, 

Want met je positieve instelling bijt je er met een lach er in vast. 

 

Nick;            

Zelfstandige harde werker,  altijd aanwezig op trainingen,  

Snelle Jelle, onze enthousiaste chauffeur, 

Met jou komt het in de toekomst nogsteeds helemaal goed 

Want wat er ook je pad komt; jij gaat dr veur!! 

 

Aranka:             

Jij hebt het afgelopen jaar grote stappen gemaakt, je bent ontzettend gegroeid 

Nu heb je jouw diploma, al ging het op de opleiding niet helemaal ongemoeid 

En nu weer een nieuw avontuur nu dat je voor secretaresse gaat leren 

Waar je  andere dingen gaat beleven en waar je nu ook anderen mag gaan inspireren 

 

 



 

Jody:            

Beste Jody; jij bent een positieve, nuchtere en gedreven medewerker 

Van ieder hobbeltje in de weg word jij alleen maar sterker! 

Als een vrolijke en gedreven kracht hebben jouw collega’s veel aan jou gehad, 

Met een prachtig cv en een diploma op zak ga je met je schat nu naar een nieuwe stad. 

 

Raymond:           

Beste Raymond; jij vind het heerlijk om te werken, niets is jou te veel 

Want zelfs met een gebroken arm loop jij voor ieder klusje warm. 

Soms lijkt het wel alsof jij bijna liever aan het werk bent dan in de kroeg. 

Met zo’n instelling heb jij hoe dan ook een prachtige toekomst voor de boeg! 

 

Elise:           

Werken, studeren, mama zijn;  je doet het allemaal super en zonder klagen.  

Met jou als collega heb  je een schot in de roos, dat mag je iedereen vragen! 

Als een stabiele factor kan een organisatie op jou bouwen, 

Daarom wilde de Gemeente Groningen jou graag nog een jaartje houwen. 

Nu ga je door naar niveau 4, maar voor je weer duikt in de papieren, 

Gaan we deze overwinning vandaag eerst maar even vieren! 

 

Ilona:             

Beste Ilona, jij was de medewerker KCC die absoluut niet verder wilde leren 

Nu ga je als secretaresse het werken en leren  toch nog een keer weer proberen 

Want na  je niveau 2 diploma wilde jouw leidinggevende je niet laten gaan, 

En zo kwam je toch nog voor de keuze te staan 

met nog een diploma in het vizier, doe je dat vast weer met veel plezier! 

 



 

 

 

Thessa:           

Beste Thessa; twee jaar lang was jij onze EIGEN steun en toeverlaat 

Na ontzettend veel te hebben geleerd en een diploma op zak,  

Vinden we het heel jammert dat je gaat! 

De komende tijd ga je genieten van je twee dochtertjes en je nieuwe kleine man, 

En ga je met al je kwaliteiten de arbeidsmarkt weer op zodra het weer kan. 

 

Bas:            

Bas, jij kan hard werken en lekker ouwehoeren tegelijk 

School is niet jouw hobby, dat is eigenlijk meer gezeik, 

Dat is logisch want Bas is meer van de praktijk.` 

De DIA kon dit jaar niet zonder Bas gaan functioneren, 

Dus mocht je nog een poosje blijven en ga je het solliciteren later weer proberen. 

 


