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Een nieuw jaar met nieuwe mensen
In deze nieuwsbrief vertelt Dick de Boer, franchisenemer van Halfords, over de begeleiding van
stagiaires. Wij stellen een nieuwe collega aan u voor en presenteren de eerste nieuwe leerling van
dit jaar. Tot slot zoeken we een BBL-plek voor een van onze leerlingen. Kijk snel op pagina twee.
Een nieuwe leerling
De eerste nieuwe leerling van dit jaar is de 17 jarige Melvin Jansen uit Winsum. In
maart start hij met de opleiding Binn’stad. Melvin is een echte doorzetter. Hij kijkt
vooral uit naar de stages. Want wat hij het liefst doet is klanten helpen in de winkel.
Veel in de schoolbanken zitten daar houdt hij niet van, daarvoor is hij teveel een
doener. Melvin zijn uiteindelijke doel is doorstromen naar niveau 2. In zijn vrije tijd
bezig houdt Melvin zich graag bezig met voetbal; niet met een echte bal, maar met
FiFa op zijn Xbox.
Dick de Boer, de stagebegeleider van HALFORDS
Halfords in de Oude Ebbingestraat is het stageadres van Marco. Dick de Boer is zijn begeleider en al 13
jaar franchisenemer van deze vestiging. Hij werkt al 13 jaar met stagiaires in zijn winkel. Voor Dick zijn stagiaires krachten die werken om te leren, nadrukkelijk volwaardige medewerkers, . Er zijn maximaal 2 stagiaires tegelijk aanwezig. Een stage bij Halfords, bij Dick de Boer, is zoals hij het zelf zegt; een instap, een
kans om in te stromen in werk en de maatschappij. Door middel van de stage biedt hij de jongens een kans.
De begeleiding bestond 13 jaar geleden uit het volgen van het plan dat de jongens van school meekregen.
Tegenwoordig richt Dick zich in de begeleiding veel meer op de jongere zelf. De stagiair draait mee met alle
werkzaamheden, de nadruk ligt op de zelfredzaamheid.
Want later, zo zegt hij, moeten ze het ook zelf doen. Het
betekent in de praktijk dat de stagiair zelf zijn taken inplant,
en dus zelf zijn werktijd indeelt. Het is belangrijk dat het initiatief bij de stagiair ligt. Daarbij is het zo dat de begeleider
en stagiair open, eerlijk en duidelijk naar elkaar toe zijn. Het
betekent ook dat er wel eens iets niet goed loopt maar ook
daarover is hij open en eerlijk want in die gevallen gaat het
om gebeurtenissen waarvan de stagiair iets leren kan.
Soms draait Dick de rollen om, dan laat hij de stagiair hem
beoordelen. Het gaat om kijken, om zelf nadenken. Over
Marco niets dan lof. Hij is een zeer gemotiveerde kracht en
zelfs zo goed dat hij kortgeleden parttimer is geworden.
Dick is zelf zijn carrière ook zo gestart. Kortom, Halfords is
een prachtig stageadres.

Binn’stad feliciteert!
Babet Broersma heeft haar “Proeve van bekwaamheid” behaald. Daarmee heeft zij haar stage afgerond
en dus ook de opleiding. Babet, gefeliciteerd met je diploma!

Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!
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Op 1 februari is een nieuwe collega aan het werk
gegaan bij Opleiding Binn’stad. Het is de nieuwe
jongerencoach Mariëtte Gaarthuis. Mariëtte is 24
jaar geleden geboren in Haarlem en heeft de
opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
gedaan. Tijdens haar studie heeft ze gewerkt als
thuisbegeleiding en intakegesprekken gevoerd. Uit
de studiekeuze en het werk blijkt haar interesse in
mensen en de wens dat iedereen zo goed mogelijk
kan functioneren. Kan iemand door welke oorzaak
dan ook niet goed functioneren, dan wil ze hulp
bieden. In juli 2012 is ze afgestudeerd en snel
daarna met vrijwilligerswerk gestart omdat het vinden van een baan in het
Noorden niet gemakkelijk is. Zo gaf ze bij de MJD de workshop ‘omgaan met
geld’ aan jongeren en studenten. Jongerencoach is voor Mariette een
werkervaringsplaats. Voor het eerst werkt ze nu heel direct met jongeren en
leert ze hoe de jongeren denken, leven, tegen welke problemen ze aanlopen.
Wat ze vooral wil leren is hoe de jongeren te coachen. Ondertussen blijft ze
solliciteren, zowel in Noord-Nederland als in de Randstad. Mariëtte is positief
ingesteld en zeer geïnteresseerd in mensen. Daarnaast is ze eigenwijs en
ongeduldig en neemt niet snel iets van een ander aan. Ze houdt veel van
muziek, voetbal en van de mensen om haar heen, dat zijn haar familie en
vrienden.

www.opleiding
binnstad.nl

BBL-baan
zocht!
Jongerencoach en RMC+ medewerker
Na een jaar coaching bij opleiding Binn’stad heeft Sophie Horenberg de
mogelijkheid gekregen haar werkzaamheden uit te breiden. Vanwege
zwangerschapsverlof kwam er een plek vrij bij de gemeente Groningen
voor de functie van RMC+ medewerker. Door haar ervaring met jongeren
en het mbo onderwijs bleek Sophie de ideale kandidaat. Met ingang van
1 februari werkt ze nu twee dagdelen op de locaties ‘Leonard Springer’ en
‘Hora Siccamasingel’ van het Noorderpoort college. In deze functie houdt
zij zich bezig met de preventie van voortijdig schoolverlaten (VSV). Aan
VSV wordt in Noord Nederland veel aandacht besteed. Binnen VSV staat
de samenwerking tussen school en gemeente centraal, waardoor er sneller en beter kan worden ingegrepen wanneer het bij leerlingen dreigt mis
te gaan. Als RMC+ medewerker slaat Sophie een brug tussen de scholen
en de gemeente. Door lijfelijk aanwezig te zijn op de scholen zijn er korte
lijnen en lage drempels, waardoor de samenwerking duidelijk wordt bevorderd. Het werk als RMC+ medewerker bevalt Sophie tot nu toe goed.
Ze hoopt veel nieuwe dingen te leren binnen het werk.

ge-

Graag stellen wij
Lisette Sander aan u
voor. Lisette is 19
jaar en woont in Ten
Boer. Ze is druk op
zoek naar een BBLbaan als verkoopster
in een kledingwinkel.
Lisette heeft al winkelervaring
opgedaan. Ze is sociaal,
collegiaal, zeer flexibel en zeer klantgericht. Heeft u een
BBL-plek voor Lisette, neem contact met
ons op.

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Vul het contactformulier in!

