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Herfstvakantie 
Helaas, al weer bijna voorbij. Onze jongeren van de Pre-Entree- en Educatieklas waren vrij maar wij heb-
ben hard doorgewerkt. Onze Sollicitatieclub ging gewoon door en ook de jongeren voor de bijbanen ko-
men morgen weer. Het gaat steeds beter op de arbeidsmarkt; meer vacatures én werkgevers bellen zelf 
naar ons of wij nog jongeren voor ze hebben. Hoera! Dus …. heeft u nog jongeren die werk zoeken, 
meld ze aan. Binnenkort gaan weer een aantal nieuwe bedrijven open dus onze collega’s van het Ac-
countteam verwachten vele vacatures.  

 
Dinsdag 20 september jl. heeft het UWV Groningen in het kader van het Festival van het Leren de 
Workshopmiddag ‘Zet jezelf op de kaart’ georganiseerd. Hier konden deelnemers testen 
maken of in gesprek gaan met scholen of het UWV. Binn’stad was ook aanwezig om 
een cv-check te houden met de deelnemers. Hoewel het geen storm liep, kregen wij het 
nog behoorlijk druk! Wij hebben  ongeveer 15 deelnemers geholpen hun cv te verbete-
ren om zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zij gingen allemaal tevreden 
verder aan de slag. De service van Binn’stad houdt daar nog niet op: deelnemers kunnen hun verbeter-
de cv naar Binn’stad mailen voor aanvullende feedback, en ook hier hebben al enkele deelnemers dank-
baar gebruik van gemaakt.  

Festival van het Leren  

 
Christiaan is op jonge leeftijd met zijn familie naar Spanje verhuisd en is sinds kort weer terug in Neder-

land. De andere levensstijl is even wennen voor hem; in Nederland zijn veel meer 

regeltjes die je moet volgen terwijl het er in Spanje allemaal veel ontspannener 

aan toe gaat. De Educatieklas is dan ook uitermate geschikt voor hem! Hij leert 

bij Binn’stad zijn Nederlands bij te spijkeren, krijgt structuur en een schoolritme en 

doet (Nederlandse) werknemersvaardigheden op bij zijn (taal)stage! 

Na de herfstvakantie start Christiaan met zijn (taal)stage bij de Albert Heijn in de 

Oude Ebbingestraat. Uit ervaring is gebleken dat onze jongeren grote sprongen 

maken in hun spreekvaardigheid en algemene kennis van de Nederlandse taal 

tijdens hun stages, omdat ze de theorie meteen kunnen toepassen in de praktijk, 

met allerlei verschillende mensen omgaan en gedwongen Nederlands moeten spreken én allerlei nieu-

we woorden horen waarmee ze hun vocabulaire kunnen uitbreiden. 

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

 

… wij graag bij u op locatie komen om uw team voor te lichten over onze activiteiten? 

… onze site binnenkort in een nieuw jasje is te bewonderen? 

… er nog BBL vacatures in de detailhandel zijn waarvoor jongeren worden gezocht?  

… wij binnenkort bij de Martinikerk staan op de beurs Pronkjewailn van Sint Martinus, zie ook  

http://www.sintmartinuspronkjewail.nl/  

Wist u dat… ?  

 
Dit is een praktische BOL ENTREE opleiding voor doeners! Bij dit Gilde, richting facilitaire dienstverle-
ning leren jongeren het vak m.n. in de praktijk : theorie en praktijk onder begeleiding van een leermees-

ter. Dit is uitermate geschikt voor jongeren die liever praktisch bezig zijn dan de 
hele dag in de schoolbanken zitten. Het GHC Gilde is een samenwerking van het 
Alfa-college, Effektiefgroep en gemeente Groningen. Het is een van de tien Gildes 
die gaan starten uit de gehonoreerde aanvraag bij het Regionaal Investeringsfonds 
MBO. Aanmelden kan nu via ons. Voor meer info zie bijgevoegde flyer.  

Februari; start Groothandels Centrum Gilde !  

http://www.opleidingbinnstad.nl/
http://www.twitter.com/binnstad
https://www.facebook.com/Binnstad
http://www.sintmartinuspronkjewail.nl/


 
Het Jongerenpunt is het bemiddelingspunt waar begeleiders, jongeren en beroepsprofessionals die zich 

bezighouden met de problematiek rondom de voortijdig schoolverlater, het onderwijs en het bedrijfsle-

ven elkaar vinden om jongeren, die tijdelijk niet meer op het juiste pad zitten, weer op het juiste pad te 

krijgen. Het doel van het Jongerenpunt is om zowel jongeren, begeleiders en beroepsprofessionals een 

eenvoudig en zo compleet mogelijk overzicht te bieden van alle mogelijkheden aan projecten, trajecten, 

opleidingen en de arbeidsmarkt met betrekking tot de voortijdig schoolverlaters die nog niet in een uitke-

ringssituatie zitten. Men kan informatie inwinnen of advies krijgen om jongeren (16-27 jaar) die tijdelijk 

niet op een pad of juiste pad zitten, snel en effectief op een ge-

schikt traject of (leren en) werken te plaatsen of advies hierover 

te geven. 

Het afgelopen jaar is Binn’stad druk bezig geweest met het Jon-

gerenpunt school en werk, onder andere door twee ochtenden in 

de week als aanspreekpunt bij het WIJ team in Beijum in Groningen aanwezig te zijn. Het bovenstaande 

klinkt erg uitgebreid, maar dat is ook precies de insteek van het Jongerenpunt. Het betreft een pilot tot 

einde 2016 en tot op heden hebben we al meer dan 80 jongeren geholpen terug te keren naar een ge-

schikte opleiding, een passende (bij)baan te vinden, begeleiders geadviseerd over de mogelijkheden 

voor hun cliënten en nog veel meer! 

Heeft u ook vragen of wilt u een casus aan ons voorleggen? Neem contact op met ons via 050-3189449 
of kom eens langs op de dinsdag- of donderdagochtend bij WIJ Beijum en vraag naar Sanny of Benno.  

Pilot: Jongerenpunt school en werk in WIJ Beijum  
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Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!  

 

Cynthia van Dijk gaat volgende week starten als onze nieuwe jongerencoach! ‘Gedreven en enthousiast’ 

omschrijft haar het best. Cynthia heeft een bachelor in Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en 

heeft ervaring opgedaan bij Vluchtelingen Werk Noord-Nederland, Elker, NOVO, Humanitas en Link050. 

Daarnaast doet ze sinds kort ook vrijwilligerswerk bij Vera. Gewoon, omdat ze het leuk vindt. 

De doelgroep van Binn’stad sluit goed aan bij haar interesses en Cynthia staat dan ook te popelen om 

de jongeren na de herfstvakantie te ontmoeten. 

Cynthia volgt onze vorige jongerencoach, Astrid Stam, op omdat Astrid een baan bij MartiniZorg heeft 
gekregen, waar ze kwetsbare jonge moeders begeleidt! Wij willen Astrid bedanken voor haar inzet en 
wensen haar veel succes!  

Even voorstellen… Cynthia (jongerencoach)  

Opleiding Binn’stad 

Opleiding Binn’stad 

Boterdiep 34 

9712 LP Groningen 

050-3189449 

Bezoek nu onze vernieuwde   

Facebookpagina via de volgende link en like ons.  

https://www.facebook.com/Binnstad/ 

 

Het schooljaar is in september weer begonnen en dat betekent extra drukte bij onze Sollicitatieclub van-

wege jongeren die een leerwerkplek zoeken voor hun BBL-opleiding! Bij de Sollicitatieclub wordt naast 

sollicitatietraining ook bemiddeling naar regulier werk of BBL plekken aangebo-

den, in samenwerking met het accountteam WERK van de gemeente Gronin-

gen. Hieronder een aantal jongeren dat onlangs positief is uitgestroomd. 

Jesse heeft een BBL plek bij Woningbouw Patrimonium gekregen om de theo-

rie van zijn Werk- en Vakmanschap opleiding in de praktijk toe te passen. En 

Marc is leerling-werknemer bij Zorgboerderij Golden Raand geworden voor zijn 

BBL opleiding. 

Ornell heeft een baan bij de Milieudienst Groningen bemachtigd, Tomas werkt nu bij GLS en Krasimira 

is werkzaam in de kassen in Hoogezand. 

Update Sollicitatieclub  

http://www.opleidingbinnstad.nl/site/project-binnstad/archief-nieuwsbrief/
https://www.facebook.com/Binnstad/

