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Spring is in the air! 
De zon komt weer achter de wolken vandaan en de temperatuur stijgt naar 

aangename hoogtes. In de nieuwsbrief van mei veel positieve berichten: nieuwe 

leerling vindt stageplek op eerste dag, stage bedrijf blij met nieuwe medewerkers 

en BBL-ers zoeken werkplek. 

Volgt u ons al? 

     Klik hier    

Gespot!  

Marco, stagiair  
bij Halfords, 
wordt vermeld in 
het jaarverslag  
van RMC Noord  
Groningen. 

Interview stagebegeleider Wibra 

Wibra is een winkelketen met 300 filialen in Nederland en België en biedt een groot assortiment aan spul-
len zoals kleding en huishoudelijke artikelen. De vestigingen werken vaak met een vast team per winkel 
dat wordt aangevuld met oproepkrachten en stagiaires. Medewerkers die bij Wibra beginnen te werken 
blijven vaak een loopbaan lang en dit resulteert in een wat ouder team. Tineke, stagebegeleider bij 
Wibra, vindt het daarom ook erg leuk dat er door stagiaires wat jongere medewerkers op de werkvloer 
staan. Het leeft meer met deze jonge mensen en de mix van mensen vindt ze erg leuk. 

Als stagebegeleider vraagt Tineke nooit veel van stagiaires, maar ze vindt het wel belangrijk dat er inzet 
wordt getoond en dat ze aanwezig zijn, want dat bewijst dat iemand betrokken is bij zijn werk. Tineke 
vindt het leuk om te zien hoe stagiaires zich ontwikkelen en leert daarbij zelf ook weer nieuwe dingen. Ze 
zet zich in om het een goede ervaring te laten zijn voor de stagiaires. Maar, zegt Tineke, ‘ik wil er ook wat 
voor terug krijgen, ze moeten wel willen.’ 

Als stageplek heeft Wibra veel te bieden. Het is een 
goede leerplek waar klantvriendelijkheid en structuur 
centraal staan. De werkzaamheden die een stagiaire 
uitvoert zijn dezelfde als die van de vaste medewer-
kers. ‘Het ligt gedeeltelijk ook aan de persoon zelf’, 
zegt Tineke, ‘we laten ze doen wat ze ook kunnen.’ 
‘Maar in principe doen we op de werkvloer allemaal 
hetzelfde en we doen alles samen.’ ‘Iedereen is ge-
lijk.’  

Tineke is van mening dat iedereen een kans moet 
krijgen om te leren, en niveau speelt daarbij geen rol. 
‘Je moet goed zijn voor medewerkers en het ze naar 
de zin maken, dan komen ze ook weer terug’. ‘Het 
leuk houden en afwisseling bieden, want vrolijk bin-
nenkomen is belangrijk, maar vrolijk weer weggaan                                           Brent, stagiair bij Wibra        

is nog belangrijker.’ Aldus Tineke.      

Een nieuwe leerling! 

Opleiding Binn’stad heeft een nieuwe leerling. Pe-
pijn (18) is een gemotiveerde jongen die zijn eer-
ste dag meteen een stageplek te pakken heeft 
gekregen. Pepijn is goed in praten, argumenteren 
en verkopen. Zijn doel is om zo snel mogelijk zijn 
diploma’s te halen. Succes Pepijn! 

http://www.twitter.com/binnstad
https://www.facebook.com/Binnstad
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AGENDA 
 

Het Leerhonk is gesloten op  
20 mei - 2e Pinksterdag 

 
Wil jij graag een BBL-opleiding 
volgen maar zoek je nog een 

baan?  
Elke donderdag om 13:00: 

de sollicitatieclub 
 

28 juni - Laatste schooldag 
 

       Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen?  

                              Vul het contactformulier in!  

 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP      Groningen 

050-3189449 

 
www.opleiding binn-

stad.nl 

BBL-plek gezocht! 

Jasper Start 

‘Ik, Jasper Start, 21 jaar en woonachtig in Gronin-
gen ben dringend op zoek naar een BBL plek. He-
laas heeft mijn vorige werkgever mijn contract per 
1 maart opgezegd omdat hij geen tijd meer had 
om te begeleiden. Ik zit in het eerste schooljaar 
Bedrijfsautotechniek niveau 2. Ik heb zelf een 
MAN-truck en wil dolgraag mijn schooljaar kunnen 
afronden. Van mij mag 
u verwachten dat ik mij 
voor 100 procent inzet.  
Mijn hobby’s zijn moto-
ren, sleutelen en mu-
ziek. Ik ben sociaal, 
vrolijk en gezellig. 
Hebt u een BBL-plek 
voor mij, neem dan 
contact op met Oplei-
ding Binn’stad.’ 

BBL-plek gezocht! 

Yordi Akkeman 

Graag stellen wij Yordi 
Akkeman aan u voor. 
Yordi is 18 jaar, komt uit 
Veendam en doet de op-
leiding Detailhandel ni-
veau 4. Hij is op zoek 
naar een BBL-plek als 
verkoper in een muziek-
winkel of supermarkt. 
Ook ambieert Yordi een managementfunctie en 
een vaste baan. Hij is sociaal, een doorzetter, 
werkt goed onder tijdsdruk en heeft een hoog 
werktempo. Een goede werksfeer vindt Yordi be-
langrijk, evenals plezier in je werk en samenwer-
ken met collega’s. Yordi’s interesses zijn muziek 
en sport, hij speelt zelf gitaar en schrijft eigen mu-
ziek. Hij heeft ervaring in de verkoop en is graag 
op zoek naar nieuwe uitdagingen en leermogelijk-
heden. Hebt u een BBL-plek voor Yordi, neem 
dan contact met ons op. 

Stefan’s eerste stagedag op de markt! Proeve van bekwaamheid 

Een groep leerlingen van Opleiding Binn’stad staat 
op het punt de ‘proeve van bekwaamheid’ te doen. 
De proeve is de afsluitende opdracht van de stage-
periode en vindt plaats op de stage. De leerlingen 
worden individueel beoordeeld op werkvaardigheden 
in de praktijk. Erg spannend voor de leerlingen! Wij 
wensen iedereen veel succes met het afronden van 
de stages en natuurlijk met de proeve! 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/

