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De kerstvakantie is in zicht! Onze leerlingen zijn de afgelopen maand naast de lessen en stage, druk geweest met
oriënteren op een vervolgopleiding. Een aantal leerlingen heeft een dagje meegelopen bij een opleiding en sommigen hebben zich zelfs al ingeschreven.
Opleiding Binn’stad is van 24 december tot en met 1 januari gesloten, maar in de tweede week van de
kerstvakantie zijn wij open: op woensdag vindt de Sollicitatieclub (13:30-16:00) plaats en op vrijdag is er
het Bijbanen Project (14:00-16:00).

Bijbanenclub
Ook deze maand is het weer gelukt om jongeren te helpen aan een leuke bijbaan! Znab is
sinds 2016 in Nederland. Naast haar opleiding wil ze graag een bijbaantje. Tijdens de bijeenkomsten is ze aan de slag gegaan met haar cv en hier vervolgens mee gaan solliciteren.
Na een avond meedraaien bij de McDonald’s is ze aangenomen en inmiddels gestart met
haar bijbaan. Onze jongerencoaches gaan regelmatig samen met de jongeren de stad in
om cv’s af te geven bij bedrijven. Jongeren krijgen hierdoor net dat extra steuntje in de rug
om op een bedrijf af te stappen. Voor Tekea is dit afgelopen maand met succes geweest.
Tekea werkt in het weekend bij Fujiyama als keukenhulp. Ze zou graag nog wat meer willen
werken en is daarom ook nog op zoek naar een baantje voor doordeweeks.

Op stagebezoek bij…. Jorick (Educatieklas)
In de vorige nieuwsbrief hadden we geschreven dat Jorick was gestart met zijn stage. Inmiddels zijn we een paar weken verder en is het tijd om te vertellen hoe het Jorick bevalt
bij Inspiratiecafé OSO. Jorick heeft in zijn schoolloopbaan al verschillende stages gelopen
maar nog nooit bij een lunchcafé. Bij Inspiratiecafé OSO is er volop aandacht en ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling. Jorick heeft zijn eerste stappen tot echte koffiekunstenaar gezet!
Hij heeft geleerd om verschillende soorten koffie te zetten. Daarnaast is hij volop bezig met
het bakken van taart en cakes. Dit lunchcafé is niet zomaar een lunchcafé, er is nog veel
meer te doen. Er wordt van alles georganiseerd; van studiemiddagen tot spelletjesavonden.

Sollicitatieclub
Bij de sollicitatieclub helpen we jongeren die op zoek zijn naar een reguliere (bij)baan of BBL plek door het aanbieden van gratis sollicitatietraining en bemiddeling. Eén van onze deelnemers is Sean (24). Hij is twee jaar geleden gestopt met zijn studie ICT en is voor zichzelf begonnen als webdeveloper. Momenteel wil Sean een switch
maken en is hij op zoek naar een administratieve functie, waarvoor geen specifieke vooropleiding nodig is (bv
klantenservice/callcenter). Omdat Sean direct voor zichzelf was begonnen, had hij geen ervaring met solliciteren.
Ook Caitlin (23) is een nieuwe deelnemer van de sollicitatieclub. Zij heeft haar opleiding tot beveiliger op niveau 2
succesvol afgerond, maar heeft hierin nog geen werk kunnen vinden. Daarom oriënteert zij zich momenteel op
andere branches; ze staat open voor werk in een restaurant of de detailhandel. Weet u een passende vacatures
voor deze jongeren, dan horen wij het graag. Tenslotte zoekt Damy (16) een baan in de bouw, omdat hij graag
met zijn handen werkt. Deze week heeft Damy twee sollicitatiegesprekken; wij duimen voor succes.

Succesvolle opbrengst ESF
Vanuit het Europees Subsidie Fonds (ESF) mocht de gemeente de afgelopen maand een traktatie
uitdelen om het succes van de opbrengst van de eerste periode te vieren. Ook team Binn’stad
draagt hier een steentje aan bij en werd verrast met heerlijke gebakjes!
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Afscheid Jetske
Eind december nemen we afscheid van Jetske. Jetske is vanaf maart 2018 projectleider geweest bij Binn’stad nadat ze hier in oktober 2017 was begonnen met een werkervaringsplek
(WEP) als assistent-projectleider. Per 1 januari gaat Jetske aan de slag bij ROC De Friese Poort
als onderwijskundige. “Na het afronden van de opleidingen Toegepaste Psychologie en Onderwijskunde ben ik begonnen met een WEP bij Binn’stad. Dit leek me een mooie stap om
me professioneel verder te ontwikkelen en een goede eerste stap naar een betaalde baan.
Daarnaast vond ik een WEP een goede manier om me verder te oriënteren op de arbeidsmarkt. Tijdens mijn WEP hebben de toenmalige projectleiders mij wegwijs gemaakt binnen de verschillende facetten van het werk bij Binn’stad. Ik ontdekte al vrij snel dat Binn’stad een project is waar ik me op mijn plek voel
en waar ik veel zou gaan leren. Niet alleen over het werken met onze doelgroep en het sociaal domein, maar ook
over mijzelf. Ik waardeer het dan ook erg dat ik de kans heb gekregen om na mijn WEP projectleider te worden
bij Binn’stad. Dit heeft er voor gezorgd dat ik zowel op professioneel als persoonlijk vlak flinke stappen heb kunnen zetten. Binn’stad is in mijn ogen een prachtig initiatief dat de aandacht en begeleiding kan bieden aan een
doelgroep die anders tussen wal en schip zou kunnen vallen. Ik ben blij dat ik hier een bijdrage aan heb kunnen
leveren en heb mijn werk bij Binn’stad dan ook met plezier uitgevoerd!’

Even voorstellen… Benjamin (Pre-Entree)
Benjamin volgt sinds november het Pre-Entree traject. Voordat hij bij Opleiding Binn’stad begon
is hij een aantal maanden niet naar school geweest. In die tijd heeft hij geprobeerd om toegelaten te worden bij de opleiding Transport en Logistiek. Vanwege onder andere een blessure is dit
helaas niet gelukt. Benjamin wil graag zo snel mogelijk alsnog starten met deze opleiding, omdat
hij graag vrachtwagenchauffeur wil worden. Onze jongerencoach heeft daarom een stage op
een logistieke afdeling gezocht. Dit is gelukt! Benjamin is begonnen bij de Media Markt Westerhaven. Deze stageplaats is ideaal voor Benjamin als voorbereiding op zijn vervolgopleiding.

Nieuwe officemanager… Martina
In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat onze vorige office manager een betaalde baan heeft. Inmiddels is er een nieuwe collega; u kunt hier kennis met haar maken.
“Mijn naam is Martina Lewis en ik ben een geboren en getogen Groningse. Als administratief medewerkster heb ik bijna 14 jaren in de zorgsector gewerkt, waarvan de laatste jaren
als secretaresse. Na een periode thuis te zijn geweest heb ik via de gemeente Groningen
het Tech Savvy project gevolgd. Hier heb ik de nieuwste digitale vaardigheden geleerd. Het laatste onderdeel van
dit project is een werkervaringsplek, zodat je het geleerde ook in de praktijk kunt toepassen. Met deze plek hoop
ik mijn kans op een betaalde baan te vergroten. Eind november ben ik begonnen bij Binn’stad. Het is voor mij
even wennen om weer in het werkritme te komen. Ik werk samen met een leuk en gemotiveerd team, waardoor
ik me al thuis voel bij Binn’stad. Ik hoop hier veel te leren en door te stromen naar een reguliere baan”.

Wist u dat…?
•

er in januari weer open dagen staan gepland bij de ROC’s?

•

wij in het nieuwe jaar weer een voorlichting voor verwijzers gaan organiseren

•

Binn’stad weer een nieuwe jongerencoach heeft? In de volgende nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor.

