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De meivakantie ligt alweer achter ons; de zomervakantie komt in zicht. Dit betekent voor onze jongeren nog even doorzetten
om het traject goed af te ronden. Op een enkeling na, is iedereen aangemeld en aangenomen bij een vervolgopleiding! In deze
nieuwsbrief stellen we een leerling van onze Educatieklas aan u voor, doen we verslag van de successen van de sollicitatieclub,
heeft Femke afscheid van ons genomen en nog veel meer.

Voorstellen Dorith educatieklas
Dorith is een vrolijke spontane meid van 18 jaar. Dorith heeft Nederlandse ouders (en een Nederlandse nationaliteit) maar
vanwege hun werk heeft Dorith altijd in het buitenland gewoond, waarvan het langst in Maleisië. Hier heeft ze Engelstalig onderwijs gevolgd. Ze woont sinds 3 maanden in Nederland, samen met haar oudere broers. Dorith is in de Educatieklas gestart
zodat ze kan werken aan haar Nederlands. Onze coach heeft daarom naar een plek gezocht waar Dorith de hele dag door
moet praten. Dat is Jumbo City geworden; de klanten stellen de ene vraag na de andere. Toen Dorith bij Opleiding Binn'stad
begon wist ze nog niet zo goed welke opleiding ze hierna wilde gaan doen. Dorith houdt erg van dieren en zou hier graag iets
mee willen doen. In eerste instantie had ze zich aangemeld voor de opleiding Dierverzorging niveau 2. Op aanraden van de
docent heeft Dorith nu ook een intakegesprek aangevraagd bij de VAVO. Ze is nog in afwachting van een intake.

Pre-Entree
De Pre-Entreegroep is vlak voor de meivakantie gaan paintballen bij
Binnenpret in Groningen. Een van de leerlingen (Levi) kwam een tijdje
geleden met dit idee. De docent vond het een prima plan maar wel
onder voorwaarde dat de groep nog intact zou zijn. Een mooie uitdaging voor de leerlingen om elkaar te stimuleren dit pre-entreetraject
tot een goed eind te brengen. Eind april was het zover! De groep was
nog compleet en dus werd dit gevierd met de beloofde paintballactiviteit. Paintball is niet alleen recreatief maar draagt ook bij aan betere
groepssfeer en meer onderlinge binding. Het was een zeer geslaagde
ochtend! Dat bleek uit de wijze waarop werd nagepraat. Met een goed
gevoel begonnen de leerlingen aan hun meivakantie.

Een stagebegeleider vertelt…
Onze jongerencoaches hebben regelmatig contact met de bedrijven waar onze jongeren stagelopen om de voortgang van onze
leerlingen te bespreken. Perry Sport is een van onze stageplekken en zeer gewild bij onze leerlingen; het is jong team en er
werken meerdere stagiaires van andere scholen. “Ze beginnen met werkzaamheden in het magazijn en krijgen langzaamaan
de kans om ook werkzaamheden in de winkel te doen”, vertelt Pim, stagebegeleider van Perry Sport. “Het werken met deze
doelgroep geeft veel voldoening. Je ziet het zelfvertrouwen groeien; ze komen binnen als jongens (het zijn vooral jongens die
kiezen voor deze stageplek) en aan het einde van de stageperiode gaan ze weg als mannen. Dat vind ik het mooie aan het begeleiden van deze jongeren”, zo verwoordde Pim zijn ervaringen. Altijd mooi te horen van onze stagebegeleiders dat ze zo
enthousiast zijn over onze leerlingen. En wij zijn natuurlijk heel trots op ze!

Bijbanen
Over een paar maanden start de zomervakantie; een mooie gelegenheid voor jongeren om een zakcentje te verdienen. Wij
bieden jongeren tussen 15 en 19 jaar gratis hulp aan bij het vinden van een leuke bijbaan. Iedere vrijdagmiddag van
14.00 - 16.00 uur ondersteunen wij hen met het schrijven van een cv/sollicitatiebrief en het voorbereiden op sollicitatiegesprekken. Kent u jongeren voor wie dit interessant is, meld hem of haar aan via onze website. Wilt u eerst meer weten over
het bijbanen traject, klik dan hier.
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Sollicitatieclub
Ook afgelopen maand hebben weer een aantal jongeren kunnen helpen aan een mooie baan! Alco heeft een baan gekregen
bij het bedrijf Saleslead. Binnen deze salesorganisatie mag hij zijn studie Strategic Innovation Management gaan inzetten.
Brandon was op zoek naar een baan die fysiek wat van hem vraagt want Brandon is graag in beweging. Een distributiecentrum van een supermarkt leek hem een geschikte plek. Brandon heeft bij het distributiecentrum van de Coop in Gieten gesolliciteerd. Helaas bleek dit voor Brandon niet haalbaar te zijn met het openbaar vervoer vanaf zijn woonplek. Brandon is
verder gaan solliciteren en is aangenomen bij de Jumbo in Zuidlaren! Frank is bij twee bijeenkomsten van de sollicitatieclub
aanwezig geweest. Hij heeft hier zijn cv geüpdatet en is daarna direct aan de
slag gegaan met solliciteren. Hij heeft een baan gekregen bij KPN voor 32 uur.
Wij wensen deze jongeren veel succes en plezier met hun nieuwe baan!
Kent u ook een jongere die op zoek is naar een BBL plek of reguliere baan en
wel wat hulp kan gebruiken bij het solliciteren? Ze zijn van harte welkom om
elke woensdag van 13.30-16.00 uur deel te nemen aan de Sollicitatieclub. U
kunt ze via de website aanmelden (klik)!

Afscheid Femke
Onlangs hebben we afscheid genomen van Femke Zeilstra. Femke is ruim 3,5 jaar projectleider bij Binn’stad geweest nadat ze hier in maart 2014 met een werkervaringsplek (WEP) als
jobhunter is begonnen. In de zomer van 2014 heeft Femke haar voorganger, Lieke Brons,
opgevolgd als projectleider en daarnaast heeft ze de opleiding Human Resource Manager in
deeltijd gevolgd. Per 1 mei heeft Femke Binn’stad verlaten voor een nieuwe carrière in de
HR!
“Ik heb altijd met veel plezier bij Binn’stad gewerkt,” aldus Femke. De stap naar een WEP
heeft ze destijds gemaakt omdat ze niet precies wist wat ze wilde nadat ze gestopt was met
haar opleiding Life Science & Technology. “Door als jobhunter aan de slag te gaan kon ik in aanraking komen met verschillende werkvelden en ervaring opdoen in het sociaal domein vanwege de doelgroep van Binn’stad. Dat leek mij een goede manier om me te oriënteren op de arbeidsmarkt en te kijken wat bij me past.”
Al snel bleek dat haar kwaliteiten en vaardigheden goed aansloten bij het project en werd haar de functie van projectleiding,
in combinatie met een opleiding, aangeboden. “Het vertrouwen dat Sanny (Veerkamp, red.) in mij stelde en de kansen die zij
mij heeft geboden waardeer ik enorm. Zonder haar investering in mij was ik niet zover gekomen. Ik heb veel over mezelf geleerd en heb me op zowel professioneel als persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen gedurende mijn tijd bij Binn’stad.”
Er is al een opvolger voor Femke: Jetske de Vries. Jetske is de afgelopen tijd door Femke ingewerkt ter voorbereiding op haar
vertrek. De laatste paar weken is Jetske meer op de voorgrond getreden en een aantal van onze relaties heeft dan ook al
kennis met haar gemaakt. “Ik heb Jetske ingewerkt op alle vlakken en heb er vertrouwen in dat zij de rol van projectleider
goed op zal pakken. Ik hoop dat zij met net zoveel plezier bij Binn’stad zal werken als ik.” Tot slot heeft Femke nog een paar
laatste woorden: “Ik wil graag iedereen in het netwerk van Binn’stad bedanken voor de fijne samenwerking van de afgelopen
jaren en wie weet tot ziens.”

Wist u datjes
… Wij gesloten zijn op maandag 21 mei in verband met Pinksteren?
… Onze vacature voor een werkervaringsplek facilitair vervuld is?
… Wij ook komend schooljaar weer doorgaan met onze trajecten?

