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De bladeren waaien van de bomen en het is weer vroeg donker, maar dat houdt onze leerlingen niet tegen! Vol goede moed
komen zij door weer en wind naar onze Pre-Entree en Educatieklassen, om vervolgens ‘s middags stage te lopen. Over vier weken alweer, begint voor hen de kerstvakantie. Wij zijn ook een paar daagjes vrij/dicht: donderdag en vrijdag 24 en 25 december
en donderdag en vrijdag 31 december en 1 januari. Die weken is er dus ook geen Bijbanenclub. Hieronder stellen we een aantal
van onze nieuwe leerlingen aan u voor. En, last but not least... een aantal medewerkers gaat ons verlaten.
Even voorstellen… Ewout (Pre-Entree)
Ewout is deze week gestart met ons Pre-Entree traject met als doel om in februari uit te stromen naar
het regulier onderwijs. Tijdens zijn Pre-Entree tijd heeft hij elke doordeweekse ochtend les. Tegelijkertijd begint hij elke middag aan een leuke stage bij MegaSun in de Herestraat in Groningen. Daar gaat hij
in de zonnestudio werkzaamheden doen en in de stad reclame rijden in autootjes met ledscherm. Zo
kan hij het leren combineren met werkervaring, en meer ritme en discipline opbouwen. Wij hebben alle
vertrouwen in Ewout en wensen hem veel studieplezier!

Even voorstellen… Christepher (Educatieklas)
“Ik ben Christepher en eind oktober begonnen met het leertraject Educatie bij Opleiding Binn’stad. Tot
nu toe gaat het erg goed. Ik ben erg gemotiveerd om een diploma te halen zodat ik later automonteur
kan worden. Ik hoop dat Opleiding Binn’stad daar een mooi begin van gaat zijn. In mijn vrije tijd rap ik
graag. Ik duik dan een studio in om sessies op te nemen. Mijn raps gaan vooral over het leven dat ik heb
meegemaakt.”

Even voorstellen… Nigel (Pre-Entree)
Nog een nieuwe leerling: Nigel is gestart met het Pre-Entree traject om weer terug te keren naar het reguliere onderwijs. Bij Binn’stad gaat hij werken aan het verder ontwikkelen van ritme en discipline. ’s Ochtends
krijgt hij taal- en rekenles en elke middag loopt hij stage. In zijn vrije tijd voetbalt Nigel en brengt hij graag
tijd met zijn vrienden door. Ook maakt hij zijn eigen hiphop muziek. Wij hebben alle vertrouwen in Nigel en
wensen hem veel succes en plezier!

De stage van Mohammad bij GoudGoed (Educatieklas)
“Ik heet Mohammad en loop sinds september stage bij GoudGoed. Ik vind het hier echt heel leuk. Ik
word goed begeleid door mijn stagebegeleidster Esther. Het samenwerken met de collega’s vind ik het
allerleukst. Ik werk op de boekenafdeling, kledingafdeling of help klanten aan de kassa. Op stage leer ik
ook veel Nederlands. Toen ik bij Opleiding Binn’stad begon was mijn Nederlands nog niet zo goed. Sinds
ik elke schooldag naar stage ga, is mijn Nederlands echt veel beter geworden. Met behulp van de praktijk op stage, hoop ik ook nog mijn inburgeringscursus te halen. En dan door naar het MBO”.

Belangrijke mededeling
Ongeveer 9 jaar geleden is Opleiding Binn’stad opgezet door onze projectleider Sanny Veerkamp.
In die tijd zijn veel jongeren succesvol naar onderwijs en/of werk geholpen. Daarnaast heeft 90%
van de tijdelijke medewerkers door de werkervaring bij Binn’stad een structurele baan gevonden.
Aangezien Sanny hard nodig is bij beleid, neemt -na deze negen succesvolle jaren- Philma Verweij
per 1 januari het stokje van Sanny over. We willen haar graag bedanken voor haar creativiteit en
inzet tijdens een fysieke afscheidsbijeenkomst, hopelijk is dit mogelijk in januari of februari. Onze
relaties ontvangen hierover t.z.t. een mail.
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Even voorstellen… Mikal (Bijbanenclub)
Mikal is 18 jaar en was op zoek naar een bijbaan. Ze heeft eerder gewerkt bij de KFC en bij een supermarkt. Door omstandigheden moest ze helaas stoppen en is nu op zoek naar iets anders. Vorige
week vrijdag is ze op sollicitatiegesprek geweest bij de Kruidvat. Omdat Mikal nog niet zo lang in
Nederland is vond ze dat erg spannend en wilde ze graag dat er iemand met haar meeging. De persoon die haar had uitgenodigd zei echter Mikal graag zónder begeleiding te willen spreken, omdat
wij er ook tijdens het werk niet bij zouden zijn. Point taken. We hebben het sollicitatiegesprek dus
goed voorbereid en ze is alleen naar haar afspraak gegaan. Aan de telefoon vertelde ze dat het
goed ging. Hopelijk krijgt ze snel een verlossend telefoontje en heeft ze een leuke bijbaan!

Succes bij de Bijbanenclub: Feven!
Eind oktober heeft Feven zich bij ons aangemeld. Feven doet een horeca-opleiding en was op zoek naar
een bijbaan. Ze had al een goed CV met een hele mooie foto, we hoefden het cv alleen nog even te actualiseren. Daarna kon ze solliciteren. Al snel kreeg Feven een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek bij de
KFC. Dit ging supergoed! Feven kreeg direct te horen dat ze was aangenomen voor de schoonmaak en dat,
wanneer dit goed ging, ze ook mocht meehelpen in de keuken. Haar eerste dag was hard werken, zegt ze,
maar ze is heel blij met haar nieuwe bijbaan!

Afscheid nemen van… Elif
Nadat ik in oktober 2018 mijn masteropleiding Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan
de RUG behaalde, ben ik heel fanatiek gaan solliciteren. Ik merkte toen dat het erg lastig was om
ertussen te komen. Vaak kreeg ik te horen dat de keuze was gevallen op iemand met meer werkervaring. Toen ik de WEP-vacature van Opleiding Binn’stad tegenkwam, raakte ik enthousiast en zag ik
dat als dé oplossing voor een startende professional als ik. Ik vond het fantastisch om met kwetsbare jongeren te werken, maar ook de ruimte te krijgen om te leren en mijzelf te bewijzen. Gelukkig
was ook Sanny overtuigd van mij en kreeg ik per 1 januari 2019 een arbeidsovereenkomst voor de
functie van Projectleider. De afgelopen twee jaar heb ik mijzelf steeds verder ontwikkeld. Zo heb ik
de post-hbo-opleiding tot jobcoach gevolgd en heb ik gebruik kunnen maken van persoonlijke coaching voor het verbeteren van mijn leidinggevende kwaliteiten. Omdat mijn hart toch echt bij arbeid en re-integratie ligt heb ik gekozen om verder te kijken. Per 1 december 2020 start ik bij het
UWV in de functie Adviseur Intensieve Dienstverlening. Een functie waar ik enorm naar uitkijk en
waarvan ik mij afvraag hoe deze vorm zal krijgen in deze coronatijden. Ik kijk met veel plezier terug op mijn tijd bij Binn’stad en
ben Sanny erg dankbaar voor deze kans.

Wist u dat…
- er nog plaats is in onze Sollicitatieclub? Elke woensdagmiddag organiseren we een gratis training voor jongeren, om hen de
handvaten te geven die zij nodig hebben om een baan te vinden. Bent of kent u iemand die hier baat bij zou kunnen hebben?
Aanmelden kan via onze site op https://www.opleidingbinnstad.nl/onze-trajecten/sollicitatieclub/
- wij een vacature hebben voor een werkervaringsplek als facilitair medewerker? Naast coaching en begeleiding naar een betaalde werkplek is er ook de mogelijkheid om de belastbaarheid te ontdekken of te werken aan de Nederlandse taalbeheersing. Neem een kijkje op https://www.opleidingbinnstad.nl/vacatures/facilitair-medewerker-25-uur/

