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 Intakes  
Alle jongeren die zich hebben aangemeld voor hun vervolgopleiding zullen binnenkort een intake ondergaan. Bij 
veel opleidingen is het dan mogelijk of zelfs gewenst dat begeleiders erbij aanwezig zijn, bij andere willen ze graag 
meer zelfstandigheid zien. Informeer van tevoren wat het beleid bij de opleiding is. Het is van belang dat de jonge-
ren goed zijn voorbereid: zij moeten hun motivatie kunnen verwoorden, een beeld van de opleiding en werkzaam-
heden hebben en toelichten waarom zij zich bijvoorbeeld voor meerdere opleidingen hebben aangemeld. Succes! 

 
Wegens het succes van vorig jaar is het Bijbanen Project, om jongeren uit minimagezinnen te helpen 
met sollicitatietraining en een bijbaantje, in opdracht van de het Armoedebeleid van de Gemeente Gro-
ningen verlengd. Afgelopen maand zijn er alweer vier jongeren positief uitgestroomd! 

Raghed en Mohamed wilden beiden graag in de supermarkt aan de slag. Bij de Albert Heijn was er on-
langs een speeddate evenement voor jongeren die een bijbaantje zochten, dus hebben beiden jongens 
zich hiervoor aangemeld. Bij de sollicitatietraining hadden zij al een keurig curriculum vitae gemaakt en 
is er verder de focus gelegd op jezelf presenteren en een elevator pitch, ter voorbereiding op hun speed-
dates. De gesprekken gingen goed en Raghed is aangenomen bij de Albert Heijn in de Nieuwe Ebbin-
gestraat en Mohamed in de Oude Ebbingestraat! 

Alexander wilde graag gewoon bezig zijn en had niet echt een voorkeur qua werk. Na een goed curricu-
lum vitae te hebben opgesteld, mocht hij bij Adecco (via Marion Reitsema, een voormaliger WEP’er van 
Binn’stad) op gesprek en is hij aangenomen bij de Marne Mosterd fabriek voor productiewerk! 

Na de verhalen van Raghed en Mohamed, wilde Karam ook wel bij een AH werken. Daarop is contact 
gezocht met verschillende filialen in de binnenstad en de Albert Heijn Brugstraat heeft hem uitgenodigd 
voor een sollicitatiegesprek. Karam had zich door middel van de sollicitatietraining goed voorbereid en is 
dan ook aangenomen! 

Bijbanen Project 

Jhon is 17 jaar en gemotiveerd om een diploma te behalen. Hij woont op dit 
moment nog in Portalis, maar zal binnenkort verhuizen naar een nieuwe wo-
ning in Groningen. In de toekomst wil hij graag tatoeëerder worden, maar hier 
is geen specifieke opleiding voor op een ROC. Naast tatoeages vindt hij spor-
ten ook erg leuk en heeft daarom besloten om de opleiding Sport en Bewegen 
te gaan volgen na de zomer. Op die manier kan hij een diploma behalen en 
heeft hij wat meer zekerheid. Tatoeëerder worden kan later altijd nog. 
 
Jhon loopt sinds 1 maart stage bij Basic Fit, zodat hij al wat ervaring op kan 
doen voor zijn vervolgopleiding. “Jhon past goed in het team en is een enthou-
siaste jongeman,” aldus Bram, zijn stagebegeleider. Tijdens zijn stage-uren 
mag Jhon ook met groepslessen meedoen en hier maakt hij gretig gebruik van.  

Op stagebezoek bij… Jhon (Pre-Entree) 

 
Joeri is 16 jaar oud en komt oorspronkelijk uit Gouda. In Groningen woont hij bij 

Elker FLEX. Door problemen in de privésfeer heeft hij het reguliere vmbo niet kun-

nen afmaken. Daarom is hij vorige week gestart in de Pre-Entree klas. Joeri’s focus 

voor de toekomst ligt bij de detailhandel. Voor hij naar Binn’stad kwam had hij al 

een bijbaantje bij de Action. Hier wilde hij ook gaan stagelopen en stelde dit voor bij 

de Action. Onze jongerencoach is vervolgens in gesprek gegaan om het idee te 

bespreken. Joeri kan dankzij zijn slimme aanpak nu elke schoolmiddag stagelopen 

en een paar avonden in de week en één dag in het weekend werken. Zo behoudt 

hij zijn inkomsten en heeft hij geen conflicten qua werktijden met stage en zijn bij-

baantje. En… bij de Action hebben ze een gemotiveerde jongen die tijdens zijn stage-uren al veel werk-

ervaring op kan doen. 

Als Joeri deze constructie volhoudt en zijn stageplek goed afrondt, krijgt hij na de zomer bij de Action 
een BBL plek. Dat lijkt Joeri ideaal, want hij wil graag de leren-en-werken variant van de detailhandel 
opleiding doen, zodat hij maar één dag in de week naar school hoeft en vier dagen kan werken. Deze 
ervaringen bij de Action wil hij in de toekomst gaan toepassen bij zijn eigen kledingwinkel! 

Binn’stad door de ogen van… Joeri (Pre-Entree) 
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 

… wij met de feestdagen/schoolvakanties aangepaste openingstijden hebben? Klik voor een overzicht.  

… er op 1 april door de ROC’s wordt besloten hoeveel nieuwe klassen zij na de zomervakantie starten? Daarom is 
het belangrijk dat jongeren zich zo vroeg mogelijk inschrijven.  

… jongeren van 18 jaar en ouder het beste minimaal 3 maanden van tevoren studiefinanciering kunnen aanvragen? 

Wist u dat… ?  

Naomi is een vrolijke en spontane meid die zeer gemotiveerd is om haar doel te bereiken. Ze is recente-
lijk gestart bij de Educatieklas ter voorbereiding op haar vervolgopleiding. Naomi heeft met behulp van 
haar begeleiding al een plan uitgestippeld voor de toekomst. Ze wil volgend schooljaar graag starten met 
verpleegkunde niveau 4 of verzorgende IG/ maatschappelijke zorg op niveau 3 om uiteindelijk een HBO 
opleiding verloskundige te kunnen volgen. Om dit mogelijk te maken wordt er een bijzondere toelatings-
procedure voor Naomi gestart, omdat zij hier nog niet de juiste vooropleiding voor heeft. Haar diploma 
heeft ze destijds vanwege verschillende problematieken niet behaald, maar ze kan niveau 3/4 aan blijkt 
uit haar capaciteitentest. Voor Naomi is het daarom ook van belang dat zij ritme en structuur krijgt naast 
het bijspijkeren van rekenen. Haar Nederlands is al op niveau 2F.  

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

Gianno is een vriendelijke jongeman van 19 jaar oud, die gemotiveerd is 
om een diploma te behalen. Bij de Educatieklas zal hij zich vooral focus-
sen op het bijspijkeren van zijn rekenen, want op taal scoort hij bovenge-
middeld. Gianno woont bij Jongerenzorg en heeft hier in het verleden 
ook intern een Entreeopleiding Detailhandel gedaan, maar twijfelt nu of 
dit de richting is die hij op wil. Hij heeft zich nu aangemeld voor detail-
handel niveau 2 en een opleiding in de zorg en is in afwachting van zijn 
intakes. 
 
De stageplek van Gianno bij de Bristol. Hij vond het in het begin lastig 
om te wennen aan het ritme van hele dagen; ‘s morgens naar school ge-
volgd door een middag stage. Ondanks de slechte start kreeg hij een 
nieuwe kans van zijn stagebegeleider en die heeft Gianno met beide 
handen aangepakt.  Zijn stagebegeleider, Said Mozafar: “Gianno doet 
het erg goed en heeft zich helemaal herpakt. Hij is nu een gastheer in het filiaal en dit gaat goed.” Het 
bevalt Gianno ook goed, hij heeft zelfs gevraagd of er een mogelijkheid is voor een bijbaantje bij de Bris-
tol. “Bij de volgende sollicitatieprocedure wordt hij zeker meegenomen,” aldus Said. 

Op stagebezoek bij… Gianno (Educatieklas) 

 
Sinds kort hebben we een nieuwe jongerencoach bij Binn’stad: Lotte Steenstra! 
Zij is recent afgestudeerd en wil graag relevante werkervaring opdoen met onze 
doelgroep. Lotte is de jongerencoach van de Educatieklas en zet zich ook in bij 
het Bijbanen Project om jongeren te coachen in de sollicitatietraining. 

Lotte heeft de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Han-
ze Hogeschool afgerond en vervolgens heeft ze een schakelprogramma bij de 
Rijksuniversiteit Groningen gevolgd in Religiewetenschappen. Door stages bij 
deze opleidingen is haar interesse gewekt in de rol van culturele en religieuze 
achtergronden bij de cliënten met wie ze in aanraking is gekomen. Ze heeft  er-
voor gekozen om daarna nog een master in religie, conflict en globalisering te volgen. Nu ze deze ma-
ster heeft afgerond wil ze graag werkervaring opdoen met jongeren om de theorie in de praktijk toe te 
passen. De Educatieklas sluit daarom ook goed aan bij haar opleiding. 

Lotte is een gemotiveerde jongedame die een uitdaging niet uit de weg gaat en dat is te merken in haar 
stijl van coachen. Het doel van de werkervaringsplek bij Binn’stad is om meer ervaring op te doen met 
de doelgroep, als coach en individueel begeleider, zodat Lotte hierna kan uitstromen naar een betaalde 
baan in het sociaal domein. 
 
Klik hier om Lotte’s LinkedIn-profiel te bekijken. 

Even voorstellen… Lotte Steenstra (Jongerencoach i.o.) 
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