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Voorjaar
Het voorjaar is alweer bijna begonnen en dat betekent dat het voor jongeren tijd is om zich te gaan oriënteren op
hun vervolgopleiding! In september start het nieuwe schooljaar pas, maar er zijn nu al informatieavonden, informatiemarkten en meeloopdagen op de verschillende ROCs. Waarom? Omdat de scholen het liefst zo snel mogelijk al
intakes gaan voeren en hiervoor over het algemeen de deadline van 1 april gebruiken. Dus als een jongere zich
vóór 1 april inschrijft voor een mbo opleiding dan kunnen zij snel voor een intake komen en weten ze voor de zomervakantie of ze zijn aangenomen. Wees er dus snel bij!
Op donderdag zijn er 16 maart voorlichtingsavonden/informatiemarkten bij het Alfa-college, Noorderpoort en Terra
Groningen!

Binn’stad door de ogen van… Martijn (Educatieklas)
Martijn is 24 jaar oud en onlangs vanuit Breda naar Groningen verhuisd. Martijn was
in eerste instantie bij de Sollicitatieclub gekomen, omdat hij een BBL plek zocht in
de beveiliging. Echter, vanwege gezondheidsproblematiek bleek dit niet mogelijk te
zijn.
De Educatieklas was toen een goed alternatief en Martijn heeft de overstap gemaakt naar de Educatieklas om zijn taal en rekenen bij te spijkeren en in het schoolritme te komen. Hij heeft hierdoor de tijd om zich te oriënteren op een nieuwe richting voor zijn vervolgopleiding. Momenteel twijfelt Martijn nog over zorg of logistiek.
In de logistiek heeft hij werkervaring opgedaan in het verleden, maar de zorg lijkt
hem wel aantrekkelijk voor de toekomst.
Sollicitatieclub
Bij de Sollicitatieclub komen wekelijks jongeren van 16 tot 27 jaar voor sollicitatietraining en bemiddeling
naar regulier werk of een BBL-plek (leren en werken). In de afgelopen maand zijn meerdere jongeren
succesvol uitgestroomd. Twee mooie voorbeelden ter illustratie:
Lisanne had al een bijbaantje bij Plus Supermarkten toen ze bij Binn’stad kwam. Zij wil na de zomervakantie een nieuwe BBL opleiding gaan volgen en wilde alvast tijdig op zoek gaan naar een BBL plek. Na
een oriëntatiegesprek met de jobcoach bleek dat ze het supermarktwerk eigenlijk wel leuk vond en hierin verder wilde groeien. Had ze weleens nagedacht om haar huidige werkgever te vragen om een BBL
plek? Nee, daar had Lisanne niet aan gedacht. Daarop hebben we contact gezocht met het Accountteam WERK, die in gesprek zijn gegaan met de Plus. En ja hoor, Lisanne heeft een BBL plek aangeboden gekregen! Na de zomervakantie start ze met haar nieuwe opleiding retail op niveau 4 en de BBL
plek bij de Plus!
Tim zocht juist een reguliere baan en had hulp nodig bij het solliciteren. Hij heeft onze sollicitatietraining
succesvol gevolgd en is bemiddeld naar een baan. Tim heeft een jaarcontract gekregen en werkt nu minimaal 12 uur per week als pizzakoerier!
Kent u ook een jongere die een BBL plek of baan zoekt en hulp kan gebruiken bij het solliciteren? Meld
hen aan via de website (klik) zodat ze elke woensdagmiddag (13.30-16.30 uur) kunnen deelnemen aan
onze Sollicitatieclub!
Doorstroom Silviënny (Pre-Entree)
Goed nieuws over Silviënny! Na de voorjaarsvakantie is zij gestart op een Entreeopleiding van het Alfa-college. Hoera! Eind november is ze bij Binn’stad begonnen en binnen drie maanden is ze doorgestroomd.
In onze December-editie hebben wij haar al kort voorgesteld (klik) en toen had ze net haar eerste week
stage gelopen. Inmiddels heeft Silviënny haar stageplek bij de Bristol afgerond. Ze had nog geen eerdere werkervaring en heeft veel geleerd bij haar stageplek. Haar stagebegeleider was ook tevreden over
haar. Silviënny heeft ze er zelfs een bijbaantje voor in het weekend aan overgehouden!
Wij wensen haar veel succes met de nieuwe opleiding en hopen dat ze haar droom om uiteindelijk verpleegkundige te worden kan waarmaken. Zet ‘em op, Silviënny!
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Op stagebezoek bij… Urvin (Educatieklas)
Op 6 februari is Urvin bij Opleiding Binn’stad gestart bij de Educatieklas. Hij
komt van de Nederlandse Antillen en spreekt voornamelijk Papiaments,
waardoor zijn beheersing van de Nederlandse taal niet voldoende is om al te
kunnen starten op een beroepsopleiding. Vorig schooljaar heeft Urvin ook
een korte poging gewaagd bij de Educatieklas, maar toen was hij pas net in
Nederland en speelden er teveel problemen voor hem om het te kunnen volhouden. Nu heeft hij ondersteuning en woont hij zelfstandig en gaat het erg
goed met hem bij Binn’stad.
Een week na zijn eerste dag is Urvin gestart met een stage bij de Albert
Heijn (Brugstraat). Er is speciaal gekozen voor deze stageplek omdat er veel
klantcontact is, waardoor Urvin zijn Nederlandse spreekvaardigheid en vocabulaire in de praktijk kan verbeteren. Ook krijgt hij hier goede ondersteuning
van zijn stagebegeleider, Henk-Maarten. Bij de Albert Heijn zijn ze zeer te
spreken over Urvin en ook bij Binn’stad merken we dat zijn Nederlands vooruit gaat. “Hij zet zich goed in en is klantvriendelijk,” aldus Henk-Maarten.

Wist u dat… ?
… het van 13 t/m 18 maart de Week van Zorg en Welzijn is?
… het Alfa-college een nieuwe opleiding, Technicus engineering installatietechniek, op niveau 4 aanbiedt voor jongeren van 17-25 jaar? Voor meer informatie: Geert Berghuis, 06-13705986.

… er op 21 maart een voorlichtingsavond voor Defensie-VeVa is bij het Noorderpoort?
… jongeren zich via http://www.bezoekmbo.nl/ kunnen aanmelden om een ochtend op een mbo opleiding mee te
kunnen lopen?

Even voorstellen… Anouk Haverkamp (Officemanager i.o.)

Zoals al eerder vermeld heeft onze secretaresse Lynn een betaalde baan gekregen
en dus zijn we op zoek gegaan naar een vervang(st)er. Deze hebben wij gevonden
in de persoon van Anouk!
Anouk heeft een bachelor in communicatie, maar kwam er al snel achter dat er op
de huidige arbeidsmarkt weinig vacatures beschikbaar zijn in dat werkveld. Zij heeft
toen bewust de keuze gemaakt om zich op een andere richting te oriënteren en
heeft gezocht naar iets dat bij haar past en toch enige raakvlakken heeft met communicatie zodat ze haar kennis hierover wel deels kan toepassen.
Al snel kwam Anouk tot de conclusie dat ze graag een carrièreswitch wil maken
naar directiesecretaresse / officemanager. Hierin heeft zij geen werkervaring of opleiding, waardoor het lastig is om ergens binnen te komen ondanks het aanbod aan vacatures. Een werkervaringsplek als office manager leek Anouk de beste manier om relevante ervaring op te doen en haar netwerk uit te breiden. Binn’stad biedt haar de kans ervaring op te doen met de planmatige en administratieve kant en leren notuleren, wat allen belangrijke secretariële taken zijn. Als ze deze onder de knie heeft, maakt ze meer kans op een reguliere baan als (directie)secretaresse of office manager.
Anouk is een ambitieuze jongedame die de lat hoog legt voor zichzelf en graag een positieve bijdrage wil leveren
aan ons project. Daarnaast is ze vriendelijk en past ze goed in ons team. Wij hebben er alle vertrouwen in dat
Anouk binnen enkele maanden uitstroomt naar regulier werk!
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