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Op naar het einde van het jaar 

Buiten waait en regent het alweer flink. De herfst is echt begonnen. 

Ook bij Binn’stad zijn we volop in beweging. Nieuwe leerlingen, 

nieuwe stageplaatsen en ander nieuws. 

In deze nieuwsbrief maakt u kennis met een aantal van onze leer-

lingen en gaan we op stagebezoek bij William. Ook stellen we u 

voor aan onze facilitair medewerkster Meta. 

Voor in de agenda:  

Jongerenbeurs 

Vacatures / BBL (leren en werken) / BOL leren / info over ROC opleidingen  

10 december - 14.30 - 16.00 uur - Harm Buiterplein  

Klik hier voor een verslag van onze vorige jongerenbeurs. 

 
 

De Albert Heijn is een mooi bedrijf voor onze leerlingen om sta-
ge te lopen. Of het nu gaat om een taalstage of een stage om 
werkervaring op te doen, bij de Albert Heijn is veel mogelijk. Zo 
ook het filiaal aan de Nieuwe Ebbingestraat. Hier loopt William 
stage. William is een vriendelijke jongen van 26 en hij loopt 
sinds begin oktober stage bij de Albert Heijn.  
 
Zijn voornaamste taken in de winkel zijn het spiegelen van pro-
ducten (het naar voren schuiven van producten in een schap) 
en het adviseren van klanten. Het vakkenvullen en de emballa-
ge heeft William inmiddels goed onder de knie. Wel wil hij nog 
graag brood leren afbakken.  
 
 

William vindt de Albert Heijn aan de Nieuwe Ebbingestraat een leuk en gezellig bedrijf, waar hij al veel 
heeft geleerd en ook nog veel kan leren. Ook zijn ze bij de Albert Heijn erg over William te spreken. Zijn 
stagebegeleidster Nikky is heel positief. Wanneer we haar vragen hoe het gaat, zegt ze: “William is een 
enthousiaste jongen die van doorpakken houdt en erg netjes werkt.”  Goed bezig William! 

Op stagebezoek bij... William (Educatieklas) 

 
 

Eén van onze Pre-entreeleerlingen is Timar. Timar is 16 jaar en komt uit Grootegast. Achter deze stoere 
verschijning gaat een aardige en vriendelijke jongen schuil. Hij is een sociale jongen en spreekt buiten 
school dan ook graag af met vrienden.  
 
Timar zijn toekomstdroom is rijk worden. Maar eerst wil hij graag een stage en een bijbaan vinden en 
doorstromen naar een techniek-opleiding. Hij heeft al wat werkervaring opgedaan bij een supermarkt en 
binnen de gehandicaptenzorg.  
 
We zoeken dus nog een stage (en bijbaan) voor Timar. Bent u iemand of kent u iemand in de techni-
sche branche die op zoek is naar een gemotiveerde en sociale stagiair? Neem dan contact op met ons 
via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of 050-3189449. 

Binn’stad door de ogen van… Timar (Pre-Entree) 

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/
https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.twitter.com/binnstad
http://www.opleidingbinnstad.nl/site/wp-content/uploads/2011/10/Nieuwsbrief-Binnstad-september.pdf
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

.. wij een bijbanenproject gaan starten voor scholieren uit bijstandsgezinnen? 

.. onze collega’s nog jongeren zoeken voor (part-time) werk bij de Jumbo? 

.. begeleiders voor alle scholingsvragen bij ons terecht kunnen? 

.. wij in de kerstvakantie gewoon open zijn / doorgaan? 

Wist u dat...? 
 

 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 
www.opleidingbinnstad.nl 

 

 

In de nieuwsbrieven stellen we regelmatig leerlingen voor uit onze 
klassen. Dit keer is dat Zenailey uit de educatieklas. Zenailey is 22 
jaar en komt van Curacao. Ze is nu zo’n vijf maanden in Nederland 
en zit sinds begin september in onze educatieklas. 
 
Zenailey is een aardig en vriendelijk meisje die graag mensen 
helpt. Ze wil dan ook, na dit traject, doorstromen naar een opleiding 
zorg en welzijn. Ook tijdens haar stage bij het Kruidvat helpt Ze-
nailey graag mensen. Hier loopt ze sinds een week een taalstage 
en ze vindt het naar eigen zeggen superleuk. “Tien november was 
mijn eerste stagedag  bij het Kruidvat en het was superleuk. Ik 
moest de klanten begroeten en vriendelijk zijn. Ik vond spiegelen 
ook erg leuk.” 
 
Dansen en zingen doet Zenailey graag, maar je kunt haar ook re-
gelmatig voor de tv vinden. Haar droom is een opleiding te gaan 
doen en afmaken, zodat ze een goede baan kan krijgen. Tot slot 
zegt Zenailey: “Ik wil graag een voorbeeld zijn voor jongeren zoals 
ik.” 

Binn’stad door de ogen van… Zenailey (Educatieklas) 

 
 

Sinds augustus is Meta de facilitair medewerker van Binn’stad. Meta is 51 jaar en komt uit Bedum. Na 
25 jaar binnen verschillende (administratieve) functies bij KPN, kwam Meta na een grote reorganisatie 
thuis te zitten. Inmiddels zit Meta, na her en der nog wat korte baantjes, in de bijstand. En dat is niet wat 
Meta wil. Via haar werkcoach is Meta bij Binn’stad terecht gekomen om werkervaring op te doen, maar 
vooral om bezig te blijven en wellicht via het netwerk van Binn’stad weer ergens een baan te vinden.  

 
Naast alle werkzaamheden die ze hier doet (schoonmaak, voorraad-
beheer, keuken, bezoekers ontvangen en ondersteuning secretaresse 
etc.), is Meta ook druk bezig met het zoeken naar een betaalde baan. 
Ze doet dit door online te zoeken, haar connecties bij Binn’stad aan te 
spreken en ook door deel te nemen aan onze Sollicitatieclub. Op een 
paar sollicitaties en een gesprekje na, is het haar helaas nog niet ge-
lukt iets concreets te vinden. 
 
We zoeken dus een baan voor Meta. Meta voelt zich het meest thuis 
in een ondersteunende functie. Dat mag van alles zijn, van secreta-
resse tot gastvrouw en van facilitair medewerkster tot receptioniste. 
Meta is een harde werker, is goed met computers en leert snel. Daar-
naast is ze heel sociaal en een erg fijne collega. Bent u iemand of 
kent u iemand die op zoek is naar een gemotiveerde en sociale me-
dewerker, die niet vies is van hard werken? Neem dan contact op met 
ons via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of 050-3189449. 

Even voorstellen: Meta Wiltjer (facilitair medewerkster) 

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

