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De meivakantie (27 april tot en met 6 mei) begint binnenkort voor de jongeren. Voor ons betekent dat dat wij hierna voor de
Pre-Entree klas geen nieuwe leerlingen meer aannemen. De zomervakantie start half juli en in slechts twee maanden is het
vrijwel onmogelijk om jongeren uit onze doelgroep het (school)ritme, de structuur, handvatten en kennis mee te geven die zij
nodig hebben om zelfstandig met een mbo opleiding te starten. De Educatieklas heeft geen stop omdat jongeren hier eventueel na de zomervakantie terug kunnen keren. Ook de Sollicitatieclub en het Bijbanen Project gaan door dus laat de jongeren
komen want er is op dit moment een groot aanbod aan BBL plekken, bijbanen en regulier werk!

Op stagebezoek bij… David (Educatieklas)
In de nieuwsbrief van februari hebben wij David al kort voorgesteld (klik) en deze maand gaan we een kijkje nemen bij Davids
stageplek! David loopt stage bij de Vapiano, een chique keten voor pasta's, pizza's en meer, te bestellen in cafetariastijl in
een modern interieur. Voor Vapiano is het “belangrijk dat gasten en medewerkers de liefde voor het leven en spontane en
oprechte vriendschappen en momenten delen”. Zij zijn daarom ook betrokken bij de gemeenschap en vinden het hun taak
om jongeren van Binn’stad een kans te geven in de vorm van een stageplek. David krijgt bij Vapiano de kans om zijn Nederlands te verbeteren en ervaring op te doen in de horeca, wat weer goed van pas komt voor zijn vervolgopleiding.
David mag meehelpen in de voorbereidingskeuken, waar hij bijvoorbeeld groente met de hand of machinaal snijdt en vlees,
vis en risotto mag positioneren, en helpt met het opruimen van bestellingen en dagelijkse voorkomende werkzaamheden.
“David is een vrolijke jongeman die erg dankbaar is voor de mogelijkheden die hij aangeboden krijgt en dat zie je overal in
terug,” vertelt Rob, Davids stagebegeleider. “David zet zich ook goed in en toont initiatief als hij klaar is met zijn werkzaamheden. Dat vind ik mooi om te zien!”

Sollicitatieclub en Bijbanen Project
Al jaren helpen wij jongeren die op zoek zijn naar een
reguliere (bij)baan of BBL plek door onze gratis sollicitatietraining en bemiddeling. Nu de zomer er weer
aankomt, neemt het aanbod in BBL plekken en (bij)
banen op mbo niveau weer toe!
Kent u jongeren die op zoek zijn naar een bijbaantje,
BBL plek of reguliere baan en wel wat begeleiding kunnen gebruiken? U kunt hen aanmelden via de website
(klik) en dan krijgen zij een uitnodiging voor de eerstvolgende woensdag (Sollicitatieclub) of vrijdag (Bijbanen Project). Wij
houden u, als verwijzer, ook altijd op de hoogte van de voortgang van de jongeren.

Op stagebezoek bij… Zoë (Pre-Entree)
Zoë is een sociale meid die al veel heeft meegemaakt in haar leven daardoor is Zoë weinig naar school geweest en heeft haar leerplichtambtenaar het Pre-Entree traject voorgesteld als alternatief scholingstraject. Tijdens het eerste gesprek met Zoë kwam duidelijk naar voren dat zij hard wil werken om het verleden achter haar te laten en een diploma wil halen op het MBO. Zoë’s droom is om stewardess te worden.
Het is voor Zoë belangrijk dat zij duidelijkheid, overzicht en ondersteuning krijgt. Daarom
is gekozen voor een stageplek bij de Kruidvat. Zoë wilde liever bij een schoenenwinkel
stagelopen, maar het adres dat beschikbaar was sloot niet aan bij wat Zoë nodig heeft.
Nadat Zoë was begonnen bij de Kruidvat bleek het ook een hele leuke plek te zijn. Er is bij deze vestiging een klein team en
er ligt ook de nadruk op samenwerken in een teamverband. Zoë leert hier basis werknemersvaardigheden en heeft als taken
spiegelen, schoonmaken en vakkenvullen.
“Het is mooi om te zien dat Zoë haar leerdoelen en valkuilen goed weet te verwoorden. Hierdoor laat zij zien dat ze open
staat voor feedback en om te leren,” aldus stagebegeleider Dafne. Het team bij de Kruidvat heeft wel vaker leerlingen van
Binn’stad als stagiaires gehad en weten dat onze jongeren een bepaalde aanpak vereisen. “Wij geven jongeren als Zoë graag
een kans. Wij hopen haar hier ook te laten zien dat belangrijk is om in teamverband te werken. Communiceren is hierin belangrijk. Als iemand niet komt opdagen zonder kennisgeving, dan laat diegene als het ware het hele team zitten.”
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Op stagebezoek bij… Anroy (Pre-Entree)
Anroy is een jongeman die wegens omstandigheden enige tijd niet naar school is geweest:
hij geeft zelf aan dat hij vrij beïnvloedbaar is en daardoor had hij destijds andere prioriteiten
dan school. Hij wil nu graag weer aan de slag en om in het schoolritme te komen en structuur aan te brengen in zijn leven, heeft hij ervoor gekozen om eerst het Pre-Entree traject te
volgen alvorens door te stromen naar het mbo. Zijn motivatie kwam in eerste instantie door
zijn moeder, maar inmiddels heeft Anroy ook de intrinsieke motivatie om een mbo diploma
te gaan behalen. De Entreeopleiding Logistiek lijkt hem erg leuk en hij heeft zich hiervoor
aangemeld. Ook heeft Anroy al een heftruckcertificaat behaald.
Anroy loopt stage bij de Albert Heijn, om de hoek bij Binn’stad. Daardoor kan Anroy direct na de les door naar stage. Hier
werkt hij zowel in het magazijn (laden en lossen) als in de winkel, waar hij veel op de zuivelafdeling staat. Zijn stagebegeleider Michelle is tevreden over Anroy. “Ik vind het mooi om te zien hoe Anroy rustig blijft tijdens zijn werkzaamheden,” vertelt
Michelle. “Wij zijn op deze locatie een hecht team en Anroy hoort er nu ook bij. Wij willen Anroy graag het gevoel geven dat
hij hier welkom is en er ruimte is om alles te vragen.”
In het begin was het voor Anroy even zoeken, maar nu hij wat meer ervaring heeft opgedaan, zelfvertrouwen heeft opgebouwd en zich thuis voelt in het team, vindt hij het steeds leuker worden. Zijn andere stagebegeleider, Aaron, vindt het ook
goed gaan met Anroy.“Een pluspunt aan Anroy is dat het een rustige jongen is die zijn werk goed doet.” Aaron heeft onlangs
ook een voortgangsgesprek met de jongerencoach en Anroy gehad. “Een leerdoel voor Anroy is dat hij meer mag uitstralen
dat hij het ook echt leuk vindt. Anroy geeft vaak aan, nadat wij het vragen, dat hij het hier leuk vindt, maar dit merken wij
niet aan hem.” Anroy kon zich wel vinden in de feedback en heeft aangegeven daar aan te gaan werken. Als Anroy zich goed
blijft inzetten, zal het voor hem geen enkel probleem zijn om door te stromen naar het mbo!

Voorlichting voor verwijzers!
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief (klik) al hadden aangegeven, was er op 10 april
weer een voorlichting voor professionals die met de doelgroep kwetsbare jongeren
werken. Ook dit keer waren er weer professionals vanuit de hele provincie; van Delfzijl
tot Noord Groningen, leerlingzaken tot (ambulante) hulpverlening en VO scholen tot
ROC’s! Veel nieuwe gezichten die graag wilden horen wat Binn’stad aanbiedt en zelf
casussen hebben ingebracht, om na de tijd onderling te netwerken. Het Sociaal Domein is maar een klein wereldje en het is belangrijk om goed samen te werken; ook
Binn’stad is groot voorstander van korte lijntjes en intensieve samenwerking om gezamenlijk de doelgroep op de beste wijze te helpen.
Wilt u binnenkort ook een voorlichting bijwonen? Voor de start van het volgende schooljaar geven wij nog een laatste voorlichting; houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie! En mocht u met uw gehele afdeling/
organisatie een voorlichting op eigen locatie krijgen, neem dan contact op met Sanny Veerkamp
(sanny.veerkamp@groningen.nl | 06-46240216) om te informeren naar de mogelijkheden.

Even voorstellen… Mariana (Educatieklas)
Mariana is een jonge moeder die onlangs bij de Educatieklas van Binn’stad is begonnen. In het verleden is zij vanuit de derde
klas vmbo gestart met een AKA-opleiding (tegenwoordig: Entree) op het mbo, maar wegens privéomstandigheden heeft ze
dit niet succesvol kunnen afronden.
Nu is ze een paar jaar ouder, wijzer en heeft ze begeleiding vanuit de uitkeringsinstantie; ze is er klaar voor om een nieuwe
stap richting scholing te maken. Binn’stad is voor haar een uitgelezen kans om het schoolritme op te pakken, haar lesstof op
peil te krijgen en structuur aan te brengen in haar leven door middel van de lessen en stage.
Het is Mariana’s droom om uiteindelijk haar niveau 4 diploma te behalen om als jongerenwerker een baan te vinden en jongeren met een soortgelijke achtergrond te helpen als ervaringsdeskundige.

