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Buiten is het koud en regent het, de herfst is echt begonnen en het einde van het jaar nadert. Wij zijn druk bezig
onze jongeren voor te bereiden op het maken van een studiekeuze. Aanmelden voor een vervolgopleiding doen
we liefst uiterlijk eind november, zodat de jongere mogelijk al voor de kerstvakantie een intake krijgt. Begeleiders,
let dus op: er starten maar een paar MBO opleidingen in februari dus meld ook uw jongeren nog dit kalenderjaar
aan bij de ROC’s.
In deze nieuwsbrief maakt u o.a. kennis met een nieuwe leerling, vertellen we iets over stage, stellen
we onze nieuwe facilitair medewerker aan u voor en blikken onze jongerencoaches Elif en Otto met u terug
op het Werkfestival.

Werkfestival
Elke woensdagmiddag begeleiden onze jongerencoaches de sollicitatieclub bij Opleiding
Binn’stad. Woensdag 31 oktober hebben ze het eens anders aangepakt! Samen met de jongeren, hebben ze het werkfestival bezocht. De jongeren en coaches hebben dit festival gebruikt om contacten te leggen met potentiële werkgevers. De coaches hebben vele bedrijven gesproken en interessante connecties gemaakt. Binn’stad heeft het Werkfestival erg
positief ervaren en heeft er vertrouwen in dat er goede matches tot stand zullen komen
voor onze jongeren. Zeer de moeite waard dus wat ons betreft, volgend jaar weer!

Even voorstellen.. Alejandro (pre-entree)
Sinds begin november volgt Alejandro het Pre-entree traject. Alejandro komt van
Aruba en is zes maanden geleden met zijn moeder naar Nederland gekomen. Toen
hij in Nederland was, is hij gelijk begonnen met het leren van de Nederlandse taal.
Hij heeft het al aardig onder de knie! Op Aruba heeft Alejandro veel school gemist.
Hij spijbelde regelmatig en leefde veel op straat.
Nu Alejandro hier naar school gaat is hij weer gemotiveerd om te leren en weet hij
wat hij wil. Hij vindt het leuk om dingen te maken en wil dan later ook graag aan de
slag als timmerman. Om alvast wat over gereedschap en bouwmateriaal te leren,
hebben we een stageplek gezocht in de bouwmarkt. Een week na de start in het Pre
-entree traject is Alejandro begonnen met zijn stage bij de Gamma!

Opleiding Binn’stad zoekt.. een nieuwe office manager i.o.!
De werkervaringsplek voor office manager i.o. staat weer open. Yvonne, onze vorige office manager, vertelt kort
iets over haar tijd bij Binn’stad:
‘Het organiseren van bijeenkomsten, notuleren, het verzorgen van de nieuwsbrief en het bijhouden en optimaliseren van de leerlingenadministratie: ik heb als officemanager in opleiding veel geleerd bij Binn'stad. Van april tot en
met oktober heb ik mijn deeltijdopleiding 'managentassistent bij Schoevers' in praktijk kunnen brengen en succesvol afgerond. De combinatie werken-leren (in een fantastisch team) vond ik een waardevolle ervaring én inmiddels ben ik in gesprek voor een prachtbaan als manager operations! Mijn carrièreswitch heeft vorm gekregen bij Binn'stad!’
Solliciteren op deze WEP? Meer informatie is te vinden op onze website. Reacties kunnen naar sanny.veerkamp@groningen.nl
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De nieuwe baan van...
Mahamad heeft deelgenomen aan de Sollicitatieclub van Opleiding Binn’stad. Toen hij bij ons kwam had hij nog
een baantje bij een bouwmarkt. Mahamad wist dat zijn arbeidsovereenkomst binnenkort zou eindigen en dat
deze niet verlengd zou worden. Dit wilde hij niet afwachten! Omdat hij graag hulp wilde bij het zoeken naar een
nieuwe bijbaan is hij naar de Sollicitatieclub gekomen. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft hij met hulp van de
jongerencoach zijn cv een update gegeven en geprofessionaliseerd. De jongerencoach is met Mahamad in gesprek gegaan over wat voor baan hij graag wilde. Mahamad gaf aan graag in de detailhandel aan de slag te willen
en hiervoor heeft hij diverse sollicitaties verstuurd. Naar aanleiding van deze sollicitaties is hij uitgenodigd voor
een gesprek bij de Action. Dit gesprek verliep goed en Mahamad is aangenomen! Hij begint per 1 december. Wij
wensen hem veel succes en plezier met zijn nieuwe bijbaan!
Calvin gaat in september starten met een opleiding. Tot die tijd wilde hij graag een flink aantal uren aan de bak.
Hij had al een bijbaantje voor in de avonduren maar wilde ook graag overdag aan de slag. Werken in de horeca
leek hem wat!
In de periode dat Calvin op zoek was naar werk hoorde onze jongerencoach dat de ijsbaan op de Grote Markt binnenkort weer geopend wordt. Hiervoor werd nog personeel gezocht. Calvin is aan de slag gegaan met het updaten van zijn cv en heeft daarnaast o.a. geoefend met het telefonisch benaderen van bedrijven. De jongerencoach
heeft het cv van Calvin doorgestuurd naar de Drie Gezusters, zij organiseren de horeca
op de ijsbaan. Twee weken later kwam het goede nieuws dat Calvin is aangenomen,
gefeliciteerd!

Nieuwe facilitair medewerker.. Henk
Mijn naam is Henk Prins, ik ben 49 jaar en woon in Groningen. Sinds oktober ben ik werkzaam als
facilitair medewerker bij Opleiding Binn’stad. Mijn taak is het onderhouden en schoonmaken van
het pand zodat iedereen met plezier aan het werk kan. Ik kom oorspronkelijk uit de zorg maar
helaas heb ik hierin een stap in terug moeten doen. Ik oriënteer mij bij Binnstad op werkvelden
die voor mij haalbaar zijn.

Het vinden van stageplekken
Onze jongerencoaches steken veel energie in het vinden van een geschikte stageplek voor de jongeren in de klas.
Regelmatig worden verkennende gesprekken gevoerd met ondernemingen die mogelijk een stageplek hebben
voor ons. Zo hebben we begin november een erg positief gesprek gevoerd met de eigenaar van
Inspiratiecafé OSO. Een erg gezellige café, waarin koffie en coaching hand in hand gaan. Op de
menukaart vind je niet alleen lekkere gerechten, maar ook inspiratie en oefeningen om je eigen
competenties te ontdekken. Een week later is de jongerencoach samen met een nieuwe leerling, Jorick, op gesprek geweest. Dit bleek een goede match! Jorick is inmiddels gestart met zijn
stage. Benieuwd hoe hem dit vergaat? Misschien leest u dit wel in onze volgende nieuwsbrief.

Wist u dat…?
•

Wij nog jongeren/scholieren beschikbaar hebben die een bijbaan zoeken. Ze willen graag aan de slag in een
winkel, horeca of de schoonmaak

•

U nu al jongeren kunt inschrijven voor de opleidingen die in februari starten

