
Beste lezer,

Het is alweer 2014! Na een veel bewogen jaar 2013, waarin 
de economie haar dieptepunt bereikte, belooft ook 2014 
weer een spannend jaar te worden. De eerste tekenen 
van herstel zijn er: zowel het consumentenvertrouwen als 
de investeringen laten een licht stijgende lijn zien en de 
huizenmarkt herstelt zich. Nu de arbeidsmarkt nog!
In deze nieuwsbrief tref je weer allerlei onderwerpen aan 
die te maken hebben met Leren en Werken. Natuurlijk, je 
bent inmiddels niets anders van ons gewend, stellen we 
weer een paar nieuwe medewerkers aan je voor. We 
zijn inmiddels de 135 ingevulde leerbanen gepas-
seerd en ook in het nieuwe jaar doen we weer 
ons uiterste best om zoveel mogelijk kansen 
voor jongeren te creëren. Want daar 
doen we het tenslotte allemaal voor! 
Ook lees je meer over allerlei verschil-
lende subsidiemogelijkheden die de 
drempel verlagen om een leerbaan 
beschikbaar te stellen. Zowel regionaal 
als nationaal zijn er interessante subsi-
dies! Tevens besteden we aandacht aan 
het onderzoek over Jobcarving dat we 
samen uitvoeren met het Kenniscentrum 
Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen. 
We geloven sterk in de mogelijkheden van 
jobcarving om banen aan  de onderkant te 
scheppen en daarmee ook de medewerkers op een 
afdeling te ontlasten van oneigenlijke taken. En natuurlijk, 
hoe kan het ook anders, tref je weer een paar pitches aan 
van talentvolle jongeren die op zoek zijn naar een leerbaan. 
Wie oh wie helpt hen verder?

Met vriendelijke groet,

Jeroen Maas, directeur
Harald Grasdijk, leerlingbegeleider
Vanja Grashoff, leerlingbegeleider
Lisa Vinke, medewerker P&A BBL

Stand van zaken januari 2014

Nieuwe leerbanen
In Assen zijn weer een aantal nieuwe kansen gecreëerd voor BBL-ers.

Bij werkplein Baanzicht zijn Sabrina en Marlon aangenomen op een 

secretariële leerbaan. Zij zullen vanaf februari aan het Drenthe College 

de opleiding gaan volgen als BBL secretaresse, erg fijn! Bij het ISD Assen 

is Erik Stoit aangenomen op de afdeling communicatie, veel succes! 

Bij de divisie Sociaal Medische Zaken van het UWV zal Chantal vanaf 

februari gaan werken als secretaresse in opleiding. We mogen ook een 

nieuwe organisatie verwelkomen; de Noordelijke Rekenkamer. 
Vanaf februari gaat Nadja het team ondersteunen als BBL management-

assistent. Fantastisch dat ook nieuwe 

organisaties leren en werken toejuichen.  

In Veendam komen bij De Kompanjie drie nieuwe leerbanen.

Samen met het werkplein hebben we inmiddels drie gemotiveerde 

kandidaten gesproken die op gesprek gaan bij de afdelingen. Goed om 

te zien dat ook hier het belang van de leerbanen prioriteit heeft en dat

jongeren een stap kunnen maken. Bij het Noorderpoort zijn Karlijn, 

Christel en Lydia gestart als secretariële medewerkers ter ondersteuning 

van verschillende afdelingen. Weer drie nieuwe kansen! Daarnaast gaat 

Trijnie na een fijne periode als BBL-er bij de Kompanjie nu haar opleiding 

en leerbaan voortzetten bij het Noorderpoort om zo haar diploma te 

behalen. Het belang van de nieuwe leerbanen is groot, maar de aan-

dacht blijft ook gericht op de mogelijkheden van de huidige leerbanen. 

We zijn dan ook verheugd met de verlengingen van onder meer Marcel, 

Arend, Esther, Bas, Elwin, Felice, Heleen, Lisa en Denny. Zij kunnen weer 

een aantal maanden verder in hun leertraject of richting de afronding 

van hun opleiding!
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Leest u deze nieuwsbrief voor de eerste keer en/of heeft 
het u inspiratie gegeven om een gemotiveerde leerling 
een leerwerkplek aan te bieden, neem dan gerust 
contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken: 
info@goapubliek.nl of op 050 700 1323.



Praktijkleren

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren in 

werking getreden. Deze nieuwe regeling vervangt de oude WVA 

regeling (Wet vermindering afdracht). De afschaffing van de WVA 

maakt deel uit van het regeerakkoord. De nieuwe regeling heeft tot 

doel om werkgevers te stimuleren meer praktijkleerplaatsen aan te 

bieden. 

Wat gaat er veranderen?

In de nieuwe regeling mag alleen de inlener, die de praktijkleerplaats 

aanbiedt en de directe werkbegeleiding op zich neemt, aanspraak 

maken op de subsidieregeling. De aanvraag dient dan ook door de 

inlener gedaan te worden. Vanuit onze dienstverlening hebben wij 

onze leerling-medewerkers verplicht gesteld om per 1 januari 2014 een 

urenregistratie bij te houden, één van de voorwaarden om in aanmer-

king te komen voor de subsidie. De leerlingen hebben hier een mail 

over ontvangen met tijdschrijfformulieren die ze hiervoor dienen te 

gebruiken. Wilt u meer informatie over de nieuwe regeling? Kijk dan 

op www.rvo.nl

Subsidiemogelijkheden en 
nieuwe regelingen in 2014

Premiekorting voor jongere werknemer

Wanneer u als inlener tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 

een jongere werknemer (18  tot en met 26 jaar) aanneemt komt u in 

aanmerking voor een premiekorting als deze medewerker een WW- of 

bijstandsuitkering heeft. Belangrijkste voorwaarde is dat de medewer-

ker minimaal een half jaarcontract krijgt voor 32uur per week. 

Alle voorwaarden zijn terug te vinden op:

www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie/premiekorting

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor gemeenten

Het nieuwe jaar brengt ook weer nieuwe mogelijkheden met zich 

mee voor gemeenten. Vanuit het A&O fonds is er een nieuwe stage- en 

traineeregeling die kansen biedt om jongeren een leerbaan of 

traineeplek aan te bieden. Afhankelijk van het aantal fte’s is er een 

maximaal subsidiebedrag aan te vragen van € 5000,- per leerbaan/

traineeplek waarbij de leerling-medewerker minimaal een jaarcontract 

krijgt. Voor alle subsidievoorwaarden verwijzen wij graag door naar de 

website van het A&O fonds waar-

in de verschillende regelingen 

helder worden omschreven: 

www.aeno.nl

De komende maanden zullen studenten van de Hanzehogeschool voor hun afstudeerfase een onderzoek gaan 

uitvoeren naar jobcarving bij organisaties in de publieke sector. Dit onderzoek is in opdracht van GOA Publiek in 

samenwerking met het kenniscentrum Arbeid uitgezet en heeft als doel allereerst te onderzoeken of jobcarving 

binnen de organisaties tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast willen we onderzoeken welke functies het betreft en op hoofdlijnen deze 

nieuw te creëren functies inventariseren en beschrijven. We onderzoeken daarbij de opleidingsrichting, niveau en de randvoorwaarden voor 

jobcarving binnen de organisaties.

Onderzoek jobcarving



De GOA Publiek werkt in samenwerking met Marieke 

Verdijk (camerajournalist en videoproducties) aan de 

productie van een korte film over leren en werken via 

GOA Publiek. De komende weken worden er met twee 

betrokken bestuurders, inleners en een tweetal leerlingen 

interviews afgenomen en beelden opgenomen van de 

leerlingen op de leerwerkplek. Het doel van de film is de 

kijker te informeren en te enthousiasmeren over leren en 

werken, ervaringen te delen en nut en noodzaak van de 

leerbanen te laten zien. Op de arbeidsmarktconferentie 

van 4 maart volgt de première. 

Op dinsdag 4 maart 2014 zal GOA 

publiek in samenwerking met Werk 

in Zicht een arbeidsmarktconferen-

tie organiseren waarin resultaten 

worden gedeeld, we kunnen leren 

van elkaar en we bij kunnen praten 

over belangrijke ontwikkelingen. Met 

onder andere ambassadeur aanpak 

jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk en 

de wethouders Ton Schroor en Klaas 

Steenhuis als sprekers. Meer informa-

tie volgt!

Vooraankondiging 
arbeidsmarkt-
conferentie 2014

Videoproductie

Terugblik Kerstpreuvenement
Op 19 december heeft een grote groep leerling-

medewerkers het jaar afgesloten in het Noorder-

poorthotel in de Euroborg. In een ontspannen 

setting heeft een ieder genoten van het kerst-

preuvenement; heerlijke hapjes, live-cooking en een 

drankje. Er was tevens een cartoonist aanwezig die 

van iedere medewerker een leuke herinnering heeft 

gemaakt. Voor een terugblik met foto’s kunt u terecht 

op www.goapubliek.nl/nieuws/foto-media/



Assen – Tussen de bomen gelegen, op een prachtige locatie in Assen 

ligt de werkplek van Eveline Wijnholds. Sinds oktober werkt Eveline als 

leerling-medewerker voor het team  Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving (VTH) van de Provincie Drenthe. De afdeling draagt zorg 

voor de kwaliteit van natuur, water, ontgrondingen en de Provinciale 

Omgevings Verordening (POV). Specialistisch werk waarbij veel kennis 

en vaardigheden nodig zijn. Vanwege de opkomende vergrijzing is 

bewust gekozen voor een jongere medewerker die al lerende de kennis 

en vaardigheden van collega’s eigen kan maken.  Eveline volgt in 

Leeuwarden aan Van Hall Larenstein een bijzondere deeltijd 

opleiding; Associate Degree Integrale handhaving omgevingsrecht. 

In dit interview leest u meer over haar ervaringen in het leerwerktraject 

tot toekomstig toezichthouder c.q. handhaver.

Eveline, hoe ervaar je het 

werken bij het team  VTH? 

Eveline: Geweldig! In de eerste 

periode ben ik veel op pad 

geweest met mijn werkbege-

leider Tiennes Ottens. Dat is 

ontzettend leerzaam. Je krijgt 

zoveel informatie mee vanuit 

de praktijk, dat is echt gewel-

dig. We zijn bijvoorbeeld langs 

boeren met pluimveebedrijven, 

varkenshouderijen en melkvee-

bedrijven geweest om de vergunningen, in het kader van de natuurbe-

schermingswet, te controleren. Je bekijkt dan samen met de boer of de 

huidige ontwikkelingen op het bedrijf overeenkomen met de verleende 

vergunning en of bijvoorbeeld het aantal dieren niet hoger dan toege-

staan is vanwege de emissie uitstoot. In het kader van de Provinciale 

Omgevings Verordening hebben we ook de ligplekken van bootjes 

gecontroleerd; ontheffingen controleren en waarschuwingen afgeven 

wanneer in strijd met de voorschriften wordt gehandeld. 

‘’Je bent ten slotte nooit helemaal uitgeleerd’’

Het enthousiasme waarmee Eveline over haar ervaringen verteld 

is prachtig om te zien; ze is gedreven, straalt van plezier en wil 

leren. Eveline: ik haal er zoveel voldoening uit, dat mijn begeleider 

me soms zelfs af en toe even moet afremmen omdat ik alles wel wil 

aanpakken. Eveline, hoe ervaar je de combinatie van werken en je 

opleiding? Eveline: Ik vindt deze opleiding goed aansluiten op het werk 

wat ik mag doen. Het is overzichtelijk en ik werk met andere gemoti-

veerde studenten, dat is belangrijk. Wat ik vooral prettig vindt is dat ik 

altijd naar collega’s kan gaan om vragen te stellen over hoe het in de 

praktijk werkt. Juist de combinatie van opdrachten op school en de 

kennis en ervaring op de werkplek maken het voor mij ideaal. Tegelijk is 

het behoorlijk pittig. Er komt veel nieuwe, onbekende informatie op je 

af waar je nog geen kaas van hebt gegeten. Binnen de opleiding is het 

veel stof die je tot je moet nemen en onderzoeksopdrachten die je met 

een projectgroep moet maken. Dat laatste is trouwens gelukt, we heb-

ben een onderzoeksrapport gemaakt over co-vergisting. Ook daarin 

laat Eveline haar enthousiasme zien. Eveline: we hebben met onze 

projectgroep een excursie georganiseerd naar een co-vergistingsinstal-

latie, om onszelf echt te verdiepen in het onderwerp.

Eveline, waarom is leren en werken voor 

jou zo belangrijk? Eveline:  In mijn situatie 

is het de juiste combinatie en op deze 

leerwerkplek krijg ik echt de kans om mijzelf 

te ontwikkelen en aan mijn toekomst te 

werken. Er wordt tijd voor vrijgemaakt, ik 

krijg veel kennis en vaardigheden mee van 

ervaren collega’s, doe mee in vergaderingen 

en door zelf initiatieven te nemen kun je 

ook van waarde zijn voor je team. Zo komt zelfs mijn vorige BBL oplei-

ding als juridisch secretaresse nog van pas: Ik heb bijvoorbeeld in Excel 

overzichten gemaakt van bedrijven en vergunningen en ben notulist bij 

een team. Super leuk en je bent ten slotte nooit helemaal uitgeleerd!
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Aankomend secretarieel medewerker met lef en 

doorzettingsvermogen.

Ik ben Sophie, 22 jaar en woonachtig in Veendam.

Op dit moment werk ik als secretarieel medewerker 

bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ik wil mij graag 

verder theoretisch ontwikkelen en mijn huidige 

werkgever heeft niet de mogelijkheid voor een BBL-plek secretarieel 

medewerker (niveau 2). Als secretarieel medewerker neem ik mee als 

kwaliteiten naar uw organisatie; stressbestendigheid, goed kunnen 

plannen, nauwkeurig kunnen werken, gemotiveerd zijn en geen 

negen tot vijf mentaliteit. Ik wil mij graag inzetten in mijn nieuwe 

baan. Mijn belangrijkste drijfveer is betrokkenheid bij de organisatie, 

mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en zelfstandig kunnen 

functioneren. Durft U de uitdaging met mij aan te gaan om de 

carrièreswitch te realiseren?

Mijn naam is Raphaël, 26 jaar en ik woon in Groningen. Ik ben een sociaal en communicatief vaardig 

persoon. Hier ben ik achter gekomen door de verschillende werkervaringen die ik heb gehad. Mijn droom is 

om met jongeren te gaan werken. Dit spreekt mij aan vanwege de verborgen talenten en capaciteiten van de 

leergierige jongeren. Ik help graag bij het ondersteunen en aan het licht brengen van hun kunnen en 

ontwikkelingen. Ook de soms onverwachte situaties die kunnen optreden spreken mij aan. Ik ben een 

teamplayer die prestatiegericht, gedreven en sociaal ingesteld is. Daarnaast ben ik leergierig en een 

doorzetter die zich voor de volle 100% inzet. De uitdaging van het werken en leren wil ik graag aangaan. Dit vanwege het 

direct  toepassen van de theorie in de praktijk. Wilt u met mij nader kennis maken?

Mijn naam is Arieke, 23 jaar jong en ik woon in 

Assen. Na de afronding van mijn studie administratief 

medewerker ben ik gaan werken bij een energiebe-

drijf. Na 5 jaar, met veel plezier gewerkt te hebben als 

administratief medewerker, heb ik hier bewust een 

punt achter gezet. Ik heb onder andere ervaring met 

klantencontact, gegevens invoeren in een geautomatiseerd systeem en 

archiveren. Graag wil ik mijzelf verder ontwikkelen als BBL secretaresse 

en heb ik interesse in de werkzaamheden die daarbij horen. Kenmerken 

die bij mij horen zijn klantgericht, sociaal, ordelijk en zeer gedreven. 

Ook kan ik goed in teamverband werken. Ook wil ik de uitdaging met 

werken en leren graag aangaan. Bent u op zoek naar een enthousiaste, 

flexibel en betrouwbare  medewerker? Graag zou ik dan mijn onder-

nemende karakter bij u organisatie, waar een uitdagende positie achter de 

deur schuilt, toe willen voegen.

In the pitch! 


