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Onze leerlingen hebben dit jaar hard gewerkt en genieten de komende weken daarom terecht van hun zomervakantie. Maar
wij bij Binn’stad werken, behalve een zomerstop tijdens week 32 en 33, gewoon door. Dit is goed nieuws voor mensen die in
deze periode graag wat willen bijverdienen: het bijbanenproject gaat als wij er zijn gewoon door! Meer informatie hierover
vindt u in het stukje over de bijbanenclub in deze nieuwsbrief. Ook de sollicitatieclub en de voorlichting voor de educatie- en
pre-entreeklassen gaan verder tijdens de vakantie. We hebben de eerste aanmeldingen voor komend schooljaar al weer binnen
en we kijken uit naar meer!
Terugblik stage van… Michael (Pre-Entree)
Michael loopt sinds april 2019 stage bij het fietscafé Spaak Koffie en Koers. “Toen Michael hier begon
met stagelopen, was hij nog een beetje de kat uit de boom aan het kijken. Maar al snel ontplooide hij
zich tot een volwaardig werknemer”, vertelt zijn werkgever trots. Hij is erg tevreden over Michael en
ook Michael geeft aan dat hij zich erg op zijn plek voelt bij Spaak. Michael heeft al veel werkervaring
op het gebied van horeca en fietsen en dat komt hier zeker van pas. Tijdens zijn stage is Michael nog
wel eens voor complexe vraagstukken komen te staan. Hij zag dit elke keer als een uitdaging om dan
toch met de fiets aan de slag te gaan en de klus te klaren. Het geeft hem dan ook voldoening als de
klant daarna tevreden de deur uit gaat. Zijn werkgever is erg blij met hem en vindt het jammer dat
zijn stage er alweer op zit.

Terugblik stage van… Marleen (Pre-Entree)
Marleen heeft een aantal maanden stage gelopen bij Inspiratiecafé OSO. Dit is een leuk en knus
café waar je een gezonde lunch kan nuttigen of kan genieten van een heerlijke zelfgemaakte
brownie van Marleen. Haar leidinggevende reageert verrukt als ze wordt gevraagd hoe Marleen
het er de afgelopen maanden vanaf heeft gebracht op stage. Ze vertelt enthousiast dat Marleen
heel nauwkeurig haar werk uitvoert, elke dag netjes op tijd aanwezig is en het goed met haar collega’s kan vinden. Daarnaast is Marleen erg flexibel ondanks dat ze al een druk bestaan heeft met
school en haar bijbaantje bij een pizzeria. Zo heeft ze bijvoorbeeld een hele dag meegeholpen bij
een stand op een foodtruckfestival. Als bedankje voor al haar goede werk krijgt Marleen een cadeaubon mee wanneer ze afscheid neemt van haar stageplek.
Een persoonlijke benadering… Diana (Educatieklas)
Diana kwam bij Binn'stad met een droom. Ze wil graag ooit haar eigen verpleeghuis voor ouderen beginnen. Om haar op weg te helpen hebben we voor haar stages geregeld bij ‘t Blauwbörgje en bij ZINN De
Brink: buiten het centrum, bij wijze van uitzondering omdat daar in september een Gilde niveau 2 zou
starten. Ze heeft laten zien dat ze hart heeft voor het werken met ouderen en dat ze dit ook heel goed
doet. Omdat ze qua vooropleiding niet voldeed aan de opleidingseisen zijn we voor haar een bijzondere
aanmeldingsprocedure gestart voor de verkorte Gilde opleiding Helpende Zorg & Welzijn bij ZINN De
Brink via het Alfacollege. Door de taal- en rekenlessen bij Binn'stad heeft ze in korte tijd haar niveau heel
knap verbeterd. Dit, in combinatie met de capaciteitentoets en de selectieprocedure bij ZINN heeft ertoe
geleid dat ze met glans door de procedure is gekomen. In september start Diana met de opleiding en is
op deze manier een stukje dichter bij haar droom. Wij wensen haar heel veel succes!

Uitstroming educatieklas... Bram (Educatieklas)
Bram is in november 2018 gestart in de Educatieklas met als doel om in februari 2019 uit te stromen naar het MBO. Samen
met zijn coach zijn we tot de conclusie gekomen dat Bram er in februari nog niet klaar voor was om naar het MBO te gaan. Als
hier wel voor was gekozen, was de kans op uitval te groot. Het traject is daarom verlengd tot de zomervakantie. In deze periode heeft Bram de groei en ontwikkeling doorgemaakt waar we op hadden gehoopt. Hij loopt stage bij de KFC en zijn werkgever en collega's zijn blij met hem. Hij is betrouwbaar, komt zijn afspraken na en zorgt ook voor een vrolijke noot in de keuken.
Ook bij Binn’stad merken we dat Bram zich heeft ontwikkeld. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid, denkt na over de gevolgen
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van zijn handelen en is betrouwbaar. Bram is een mooi voorbeeld van hoe waardevol de individuele aanpak van Binn'stad in combinatie met een betrokken begeleider kan zijn in de ontwikkeling van een jongere. Bram start in september met de opleiding Assistent Logistiek op het Noorderpoortcollege.
Bram, het was fijn om je in de klas te hebben en te zien hoe je bent gegroeid! Heel veel succes met je
nieuwe opleiding!

Nieuws vanuit de bijbanenclub:
Afgelopen vrijdag hebben we voor de tweede keer een groepje van 7 enthousiaste leerlingen van de ISK
(Internationale Schakel Klas) Groningen ontvangen voor de bijbanenclub. Een week eerder waren deze
jongeren er al voor een korte voorlichting, het invullen van de intakeformulieren en de start met het
maken van hun cv. Afgelopen vrijdag was de hele groep, samen met de docente van de ISK, weer aanwezig en hebben we de cv’s afgemaakt en konden de eerste jongeren op sollicitatiegesprek. Stuk voor
stuk zijn deze jongeren enorm gemotiveerd om in de vakantie en daarna na schooltijd en/of in het
weekend aan het werk te gaan. Ze zijn in de leeftijd van 15-18 jaar. Heeft u een plek voor deze gemotiveerde en leergierige jongeren?
Jongeren kunnen zichzelf of via een verwijzer aanmelden voor de bijbanenclub via bijbanen@opleidingbinnstad.nl als zij op
zoek zijn naar een vakantie- of bijbaan. Wij kunnen ze helpen met het maken van een cv en motivatiebrief en het zoeken van
vacatures. Ook in de zomervakantie gaan wij op de vrijdagmiddag door met de bijbanenclub (m.u.v. week 32 en 33).

WEP: We nemen afscheid van onze jongerencoach, Anna
“Vergroot je kansen op de arbeidsmarkt met mijn beschikbare werkervaringsplaats!
Per 1 september heb ik na vele jaren weer een betaalde baan! Vanuit mijn WIA-situatie was
het lastig om te solliciteren naar een baan. Bij Opleiding Binn'stad heb ik echter de unieke
kans gekregen om weer werkervaring op te doen en op die manier mijn kansen te vergroten op de arbeidsmarkt. Als Jongerencoach bij Opleiding Binn'stad begeleid en coach ik
kwetsbare jongeren om ze terug te leiden naar een MBO opleiding. Een uitdagende job in
een klein gemotiveerd team, waarin volop ruimte is voor je eigen ontwikkeling en leerdoelen. Een werkervaringsplaats is enorm waardevol wanneer je pas bent afgestudeerd, maar
nog geen relevante werkervaring hebt of wanneer je de switch wilt maken naar een job in
het sociaal domein. Opleiding Binn'stad biedt je de mogelijkheid om samen met jou te kijken welke opleiding of cursus je zal helpen je kansen te vergroten. Ook het enorme netwerk dat Binn'stad heeft zal bijdragen aan het vinden van een baan.”
Als jij wilt investeren in jezelf, wil Opleiding Binn'stad investeren in jou! Solliciteren kan via de link
https://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/jongerencoach-32-uur/ .

Wist u dat…
… er bij ons WEP vacatures open staan voor een facilitair medewerker én een jongerencoach? Kijk snel op onze website of klik
hier!
… we op zoek zijn naar meer werkplekken voor mensen die de taal nog niet spreken? Als u een tip heeft, horen we het graag.
… we ook erg blij zijn met andere tips en meningen over onze trajecten? Deze zijn altijd welkom!

