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Eerste nieuwsbrief van opleiding Binn’stad voor professionals en ondernemers 

Binn’stad voor detailhandel en horeca 
Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief hebben vier van onze 
leerlingen een nieuwe stageplek gevonden! Zij gaan stagelopen bij 
Kruidvat, Saturn, Zeeman en Van Haren. Verder blijven er aanmeldingen 
binnenkomen voor onze voorlichtingen, ook naar aanleiding van de 
Banenmarkt en de Onderwijsbeurs op 6 en 7 oktober jl., waar Binn’stad 
aanwezig was. Ook u kunt geïnteresseerde jongeren opgeven voor een 
voorlichting, want instromen is het hele jaar mogelijk! 
In deze nieuwsbrief stellen we onze leerling Iris aan u voor, die al 
succesvol stageloopt. Zij krijgt hieronder de ruimte om iets te vertellen 
over haar stage-ervaringen bij parfumerie Ici Paris. Op pagina twee vindt 
u voortaan onze agenda.  En... volgt u ons al op Twitter?  
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Leerling in de spotlights: Iris bij parfumerie Ici Paris. 

 
Sinds een week loopt onze leerling Iris stage bij Ici Paris in de 
binnenstad. In een team van enthousiaste vrouwen krijgt ze volop de 
kans om nieuwe dingen te leren. Het werk wat ze doet is 
afwisselend: klanten adviseren, cadeautjes inpakken, 
parfumtestertjes maken… Iris heeft al een opleiding 
Visagie achter de rug en is daarmee een goede aanwinst 
voor de Ici Paris.  Tegelijkertijd zijn er genoeg nieuwe 
dingen te leren voor haar, bijvoorbeeld om mensen 
advies te geven over geschikte crèmes of om make-
upadviezen te geven. 

Iris vindt dat haar praktijkervaringen goed aansluiten bij 
de lessen in het Leerhonk. De nieuwe basiskennis over 
de detailhandel gecombineerd met de vaardigheden die 
ze al had, vormen een goede basis om tijdens haar stage 
op terug te vallen.  

We wensen Iris veel succes! In de volgende nieuwsbrief kunt u meer 
stage-ervaringen lezen.  
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Sponsor uitgelicht: JMD 
 
Janet Meursing en Marcel Dijkstra van JMD hebben het 
Leerhonk van Opleiding Binn’stad ontworpen en ingericht. JMD 
is een ontwerpbureau voor interieurarchitectuur, ontwerp & 
advies, coördinatie en realisatie. Ze werken voor particulieren 
en projecten. Hun ontwerpen kenmerken zich door eenvoud, 

tijdloosheid en een 
hang naar minima-
lisme. Doordat ze van het begin af 
aan meedenken en oog hebben voor 
detail, ontstaat een op maat gemaakt 
totaalplaatje. Voor meer informatie: 
www.jmdontwerp.nl. 

Partner: Servicepunt Detailhandel  
 
Voor het vinden van stageplekken 
werkt Opleiding Binn’stad samen met 

het Servicepunt Detailhandel Groningen. Het Servicepunt helpt ondernemers 
bij het vinden en behouden van goed personeel en helpt werkzoekenden aan 
een uitdagende baan in de detailhandel. De adviseurs van het Servicepunt 
helpen bij vragen over personeel, werkgelegenheid, subsidies, vergunningen, 
parkeren en opleiding & trainingen. Het Servicepunt werkt aan 
een beter imago van het werken en leren in de detailhandel  
met lokale campagnes en allerlei activiteiten. Het Servicepunt  
is persoonlijk, biedt oplossingen op maat en is gratis voor 
ondernemers, werknemers en werkzoekenden. Maak er 
gebruik van! www.servicepuntdetailhandelgroningen.nl 

Feestelijke opening! 

Op donderdag 10 
november zal het 
Leerhonk feestelijk 
geopend worden door 
wethouder Elly 
Pastoor, gevolgd door 
een hapje en een 
drankje voor onze 
relaties. Met trots 
verwelkomen wij u in 
ons pand. Meer 
informatie volgt! De 
opening wordt mede 
mogelijk gemaakt door 
Acta Theaterproducties 
uit Leeuwarden. 

AGENDA 
 

17-23 oktober 

Herfstvakantie: het 

Leerhonk is gewoon 

open! 

19 oktober 

Voorlichting 11:00 

Leerhonk 

2 november 

Voorlichting 11:00 

Leerhonk 

10 november 

Feestelijke opening 

Leerhonk  

Voorlichting 

U kunt geïnteresseerde jongeren aanmelden 

voor een voorlichting door een mail te sturen 

naar aanmelden@opleidingbinnstad.nl. De 

voorlichting vindt elke eerste en derde 

woensdag van de maand plaats om 11:00 in 

het Leerhonk aan het Boterdiep 34. U als 

professional bent ook welkom als u meer wilt 

weten over Opleiding Binn’stad! 

mailto:aanmelden@opleidingbinnstad.nl

