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Het coronavirus heeft impact op iedereen; ook op onze jongeren, leraren en jongerencoaches. Voor onze doelgroep is het zelfstandig thuis werken niet heel erg geschikt. Het lukt niet iedereen om deze zelfdiscipline op te brengen. Wij hopen de jongeren
in juni weer te mogen ontvangen om ze in korte tijd toch school- en leerbaar te maken voor een vervolg in het MBO. U kunt op
afspraak altijd langskomen en nieuwe intakes gaan, meestal digitaal, ook door.
Iedere werkdag tussen 09.00 - 15.00 uur zijn enkele collega’s fysiek aanwezig aan het Boterdiep; natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM. Overige tijden werken wij vanuit huis en zijn we bereikbaar per e-mail leerhonk@opleidingbinnstad.nl en
mobiel 06-211 733 42. Veel sterkte en zorg goed voor elkaar en jezelf.
Even voorstellen … Mánd (Pre-entree)
Begin april is Mánd (digitaal) gestart in de pre-entree klas. Hij is 17 jaar oud en woont met zijn
moeder en tweelingzus in Groningen. Hij heeft op het Montessori Vaklyceum en het Zernike in
Groningen gezeten. In de 4e klas is hij zonder het behalen van zijn diploma gestopt met zijn
vmbo. Hij is hierna nog gestart met een entree opleiding metaalbewerking maar ….. heeft ook
hier helaas geen diploma weten te behalen. Mánd is vastbesloten om uiteindelijk zijn mboniveau 2 diploma te behalen. Hij heeft zich aangemeld voor de entree opleiding assistent Verkoop/Retail. Mánd wil tijdens zijn periode bij opleiding Binn’stad zijn taal en rekenen verbeteren
en meer ritme krijgen om in september goed voorbereid te starten met zijn opleiding.
Even voorstellen… Nielrick (Educatieklas)
Nielrick is 18 jaar. In december 2019 is hij naar Nederland gekomen vanuit Aruba, waar hij bij zijn
moeder woonde. Hij woont nu met zes broertjes, zijn vader en een stiefzus in Groningen. Nielrick is
naar Nederland gekomen, omdat hij in Aruba weinig rust kon vinden en zich op school moeilijk kon
concentreren. Hij heeft op Aruba ontdekt dat hij graag aan motoren van auto’s sleutelt. In Nederland
wil hij hiervoor een opleiding gaan doen. Ook heeft hij al een cursus Nederlands afgerond. Nielrick
start bij Opleiding Binn’stad in de Educatieklas om zijn Nederlands en rekenen te optimaliseren zodat
hij in augustus kan starten met de opleiding automonteur. Wij wensen hem uiteraard veel succes
toe!

Een bericht van… Willy (docent Educatieklas)
Sinds 2014 ben ik verbonden aan Binn’stad Educatie, een project van Opleiding Binn’stad en het
Noorderpoort. We krijgen leerlingen vanaf 18 jaar die weer teruggeleid moeten worden naar
werk of een opleiding. We begeleiden leerlingen die niet gewend zijn om naar school te gaan
en die veel aansturing nodig hebben, en die gemotiveerd moeten worden. We werken nauw
samen met de coaches van Binn’stad en de begeleiders van de jongeren om de jongeren een
goede start te geven in hun toekomstige leven. Van 11.00 tot 13.00 uur begeleiden wij de jongeren in de vakken Nederlands en rekenen, de examenvakken van het MBO. ’s Middags lopen
ze stage, zoveel mogelijk op die plekken die in de lijn liggen met hun toekomstige opleiding.
Afgelopen jaren is het ons gelukt velen van hen op die opleiding te laten instromen die zij als stip aan de horizon hadden gezet
en die hen in de toekomst een startkwalificatie oplevert. Dit project is voor velen een kans om de regie te nemen over hun
toekomst en daar helpen wij graag een handje aan mee.
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Even voorstellen… Lorena (Bijbanenclub)
Lorena heeft zich aangemeld bij de bijbanenclub en gaat straks weer wekelijks naar Binn'stad om te
solliciteren met ondersteuning van een jongerencoach. Ze is 19 jaar en woont in Groningen. Lorena is
op zoek naar een baan in Groningen voor de komende zomermaanden. In september begint Lorena een
opleiding aan het Alfa college richting medewerker secretariaat en receptie. Ze heeft al ervaring in de
horeca (bediening), bij kledingwinkels en schoonmaakbedrijven en zoekt nu ook een baan in deze sectoren. Lorena is enthousiast, positief en door haar brede ervaring al veelzijdig.

Hoe gaat het nu met …. Benno? Na lange tijd te hebben gewerkt in de commerciële wereld, kwam ik er
na een tijd van bezinning achter dat ik iets wilde gaan doen voor mensen, zonder dat daar een verdienmodel op toegepast moest worden. Een vriendin van mij werkte als leerplichtambtenaar in de provincie
Groningen en tipte mij op een WEP-vacature als jongerencoach bij Opleiding Binn’stad. Zij kende mij en
dacht dat mijn persoonlijkheid prima zou aansluiten bij jongeren om ze te kunnen helpen en ondersteunen. Ik werd uitgenodigd door Sanny Veerkamp, die gelijk overtuigd was van mijn commerciële kwaliteiten maar op dat moment nog, minder overtuigd van mijn coachende kwaliteiten voor de doelgroep van
Binn’stad. Toch kreeg ik deze kans en verdeelde ik mijn tijd als coach van de Educatieklas met daarnaast
jobhunter voor de beide clubs. Ik vond het fantastisch om daar te zijn en te werken met deze doelgroep.
Het regelen van stageplaatsen en het geven van de sollicitatietrainingen gingen mij relatief makkelijk af,
maar ik bemerkte al snel dat ik het coachen van jongeren te eenzijdig zou vinden (als dit mijn enige taak
zou worden) en ook Sanny was blij toen ik na een maand erkende dat dit niet passend zou zijn voor mijn werkende toekomst.
Aan het einde van mijn WEP overeenkomst heeft Sanny mij een arbeidsovereenkomst aangeboden bij opleiding Binn’stad als
jobhunter en ik was blij dat ik daar mocht werken waar ik met hart en ziel mijn energie in kon (en wilde) steken. Wel moest ik
mij blijven ontwikkelen en ben ik gaan studeren. Deze stimulans heeft mij 2 post hbo-diploma’s opgeleverd, waar de opleiding tot erkend jobcoach mij het meest dierbaar is. Na een jaar als jobhunter te hebben gewerkt, werd ik projectleider van
opleiding Binn’stad en was het elke keer weer een uitdaging om het team van WEP medewerkers te laten groeien door de
ondersteuning te blijven bieden aan deze jonge professionals. Ook het laten uitstromen naar betaalde banen lukte daardoor
goed en dat in de tijd van economische crisis! Dit is iets dat hoog in het vaandel staat bij opleiding Binn’stad: opleiden en een
springplank bieden naar een betaalde baan.
Na 3 jaar als betaalde kracht te hebben gewerkt bij Opleiding Binn’stad was het voor mij tijd om verder te kijken en kwam ik
terecht bij het jongerenteam van de gemeente Groningen en inmiddels werk ik als re-integratiecoach voor de mensen die
langdurig in de bijstand zitten. Nu, tijdens de coronacrisis, werk ik vanuit huis en houd mij aan de RIVM regels maar hoop snel
weer terug te kunnen naar datgene wat wij gewend waren. Ik mis het werken met en voor mensen.
Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij Binn’stad, waar ik veel heb mogen leren en veel heb gelachen en ik mis de doelgroep en Binn’stad stiekem nog wel elke dag.

Wist u dat…
… de intakes van zowel de klassen als de clubs momenteel digitaal plaatsvinden?
… wij donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei gesloten zijn
… we maandag 1 juni (tweede Pinksterdag) gesloten zijn

