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Het nieuwe jaar is begonnen en de medewerkers van Opleiding Binn’stad wensen u een gezond en
succesvol jaar toe! In deze eerste nieuwsbrief van 2019 stellen wij onze nieuwe jongerencoach Geke
en een van onze nieuwe leerlingen, Arjan, aan u voor. Het nieuwe jaar is goed van start gegaan voor
de Bijbanenclub: weer enkele jongeren aan de slag! Voor onze leerlingen die zich hebben aangemeld
voor hun vervolgopleiding is dit een spannende maand. Zij hopen per 1 februari te starten bij het reguliere onderwijs maar zijn nog in afwachting van hun intakes! Jongeren die willen starten met een mbo-opleiding
kunnen zich nog voor 1 februari aanmelden bij de ROC’s. Verder vertellen we meer over onze voorlichting voor
verwijzers, donderdag 7 februari aanstaande bij Opleiding Binn’stad.

Even voorstellen… Arjan (Pre-Entree)
Arjan is sinds januari begonnen met het pre-entree traject bij Binn’stad. Arjan is 17 jaar
oud en heeft op het voortgezet onderwijs gezeten in Uithuizen (HHC). Hier ging het niet zo
goed en daarom begint hij nu aan het traject bij Binn’stad, om vervolgens de entree opleiding te volgen en door te stromen naar niveau 2. Arjan wil graag weer naar school. Qua
beroepsrichting weet Arjan nog niet precies welke richting, maar daar gaat hij mee aan de
slag met onze jongerencoach. Arjan speelde in zijn vrije tijd voetbal bij ZEC in Zandeweer,
maar daar is hij mee gestopt omdat hij het niet meer heel leuk vond. Hij wil wel weer gaan
sporten en is van plan om binnenkort met fitness te gaan beginnen.

Voorlichting voor verwijzers
We geven weer een voorlichting over onze trajecten aan verwijzers op donderdag 7 februari van 14.30-16.00 uur.
De voorlichting is bedoeld voor verwijzers, die werken met (kwetsbare) jongeren met of zonder startkwalificatie.
Door het volgen van één van onze trajecten worden de jongeren weer school- en leerbaar gemaakt en worden
tevens begeleid naar een stageplaats.
U kunt zich aanmelden voor de voorlichting tot en met maandag 4 februari. De voorlichting over onze trajecten
wordt druk bezocht en er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar. Wacht dus niet te lang om u aan te
melden voor de voorlichting als u deze bij wilt wonen. Geïnteresseerd? Klik hier voorlichting 7 februari voor meer
informatie.
Onze nieuwe jongerencoach… Geke
Inmiddels is Jetske (voormalig projectleider) werkzaam als onderwijskundige bij ROC
De Friese Poort te Leeuwarden. Ze heeft het naar haar zin op haar nieuwe werkplek liet
ze onlangs weten.
Jongerencoach Elif Pinar heeft de functie van projectleider van Jetske overgenomen,
waardoor er plaats was voor een nieuwe jongerencoach. Dit is Geke geworden en zij
stelt zich in het kort aan u voor:
‘Mijn naam is Geke Tilkema, 29 jaar oud en woonachtig in Groningen. Tijdens mijn studie Bewegingswetenschappen ontdekte ik dat ik het begrip ‘talent’ en de ontwikkeling
daarvan zeer interessant vond. Ik besloot daarom ook een master Psychologie (Talent Development and Creativity) te volgen, waarbij deze thema’s centraal stonden. Het stimuleren en motiveren van individuen door middel
van coaching is iets waarin ik mijzelf verder wil ontwikkelen en waar ik meer ervaring in wil opdoen, vandaar dat
ik heb gekozen voor deze werkervaringsplek’.
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Nieuwe projectleider Elif Pinar
Sinds januari ben ik werkzaam als Projectleider bij Opleiding Binn’stad. Vanaf oktober
was ik hier werkzaam als jongerencoach en dat beviel mij erg goed. Ik heb goede begeleiding gekregen vanaf dag één en had al snel het idee dat ik hier veel kon leren. Toen het
bekend werd dat de voormalige projectleider een nieuwe baan had gevonden, leek het
mij een leuke uitdaging om door te groeien binnen opleiding Binn’stad en meer verantwoordelijkheden op me te nemen. Het vertrouwen bleek wederzijds; daarom houd ik mij
voortaan bezig met de dagelijkse coördinatie van project Binn’stad en hoop ik, net zoals
mijn voorgangers, mooie resultaten te behalen.

Bijbanenclub
Bij het Bijbanenclub blijven de aanmeldingen binnenlopen. Eén van onze leerlingen is Mohammed. Mohammed werd geboren in Guinee en woont sinds een jaar in Groningen. Eén
van de ambities van Mohammed was het vinden van een bijbaan, zodat hij met leeftijdsgenoten kan optrekken en de Nederlandse taal sneller onder de knie krijgt. Eind december
heeft hij zijn cv gemaakt en zijn er diverse sollicitaties verzonden. Dit heeft resultaat gehad.
Mohammad heeft een bijbaan gevonden als maaltijdbezorger bij een Thais restaurant!
We zijn erg blij dat we hem hebben kunnen helpen met het vinden van een geschikte bijbaan en wensen hem veel succes.
Ook Amal hebben we kunnen helpen met solliciteren en het vinden van een bijbaan. Amal is diverse keren bij ons
geweest. Haar cv had ze zelf al gemaakt, maar zij vond het lastig om een goede bijbaan te vinden. In deze periode
had ze meerdere sollicitatiegesprekken, maar helaas werd ze voor deze bijbanen nog niet aangenomen. Echter
werd zij ook uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij de Kruidvat. Voorafgaand is er met de jongerencoach geoefend en heeft Amal een bijbaan weten te bemachtigen! Wij wensen Amal heel veel werkplezier!

Sollicitatieclub, Jemal
Kort geleden is onze nieuwe leerling Jemal verhuisd van Beetsterzwaag naar
Groningen. De vorige begeleider van Jemal kende Opleiding Binn’stad en heeft
hem gewezen op de mogelijkheid zich aan te melden voor de Sollicitatieclub. Na
overleg met zijn huidige begeleider heeft Jemal zich bij ons aangemeld. Jemal
hoopt door het bijwonen van de bijeenkomsten van de Sollicitatieclub uiteindelijk een baan te vinden als supermarkt- of horecamedewerker.

Wist u dat…?
•

wij graag langs komen om uw team over onze opleidingen te vertellen?

•

er nog plekken beschikbaar zijn voor jongeren bij de Sollicitatieclub?

•

wij nog twee gemotiveerde jongedames hebben van 22 jaar die horeca werk zoeken, zowel doordeweeks
als in het weekend beschikbaar!

•

wij nog een gemotiveerde HBO coach in opleiding, SJD, hebben die een leer-werkplek zoekt?

