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In de laatste weken tot de kerstvakantie hebben onze leerlingen hard doorgewerkt om het jaar mooi en succesvol af te sluiten.
Straks een welverdiende vakantie. 2020 was een bewogen jaar, maar de in- en uitstroom van leerlingen is gelukkig zoveel mogelijk doorgegaan. We hebben voor al onze leerlingen een stageplaats kunnen vinden en hebben hen belangrijke stappen vooruit zien zetten. Ook hebben we verschillende WEP-ers en stagiairs in ons team mogen verwelkomen om een steentje bij te dragen aan het project. Recentelijk hebben wij zelfs een nieuwe Projectleider gekregen! Binn’stad is op deze manier altijd in beweging. In deze laatste nieuwsbrief van 2020 delen we u graag alle laatste nieuwtjes mee. Fijne feestdagen en graag tot 2021!
Afscheid van Sanny Veerkamp
Aan alle goeds komt een einde! Mijn taken worden door de opdrachtgever, de afdeling Leerlingzaken van de gemeente Groningen, per 1 januari overgenomen. Tien jaar geleden heb ik opleiding
Binnstad opgezet vanuit de behoefte om uit het reguliere onderwijs uitgevallen jongeren, weer
school- en leerbaar te maken om terug te kunnen keren naar dit reguliere onderwijs. Het mag niet
zo zijn dat jongeren, eenmaal uitgevallen, nooit meer een diploma halen of een vak leren. Tijdens
de rit, is er naast de pre ENTREE klas ook nog een Educatieklas, een sollicitatieclub en bijbanenclub gestart. Vele honderden jongeren zijn weer terug geleid naar het reguliere onderwijs!
Gezien de vaak multi problem doelgroep en omdat jongeren bij Binnstad vijf hele dagen actief
zijn; veel ritme en structuur maken het hoofd leeg, waren er naast de projectleider extra medewerkers nodig. Onze coaches,
het secretariaat en de facilitaire werkzaamheden, boden een nuttige plek voor mensen die graag ervaring wilden krijgen in het
werken met jongeren of van beroep wilden switchen. Het werken met deze mensen werd een extra taak, naast de bestaande
projecten. In al die jaren voerde ik honderden netwerkgesprekken, wat ervoor zorgde dat tientallen pas afgestudeerde HBO en
WO-ers of switchers betaald aan de slag kwamen. Door de ervaring bij Binnstad, het opbouwen van een netwerk, het leren
kennen van de sociale kaart, werken aan persoonlijke leerdoelen en last but not least: intern bij onze gemeente te mogen solliciteren, werden -naast de jongeren helpen- ook vele beroepskrachten “afgeleverd”. Win-win noemen we dat: zij ondersteunden Binnstad en kwamen daardoor binnen zes maanden (of eerder) betaald aan de slag. Een aantal van hen, verwijzen nu
weer jongeren naar Binnstad.
Ik draag “mijn kindje” over maar blijf in Groningen, bij de gemeente als beleidsmedewerker DMO dus zal Binnstad zeker blijven volgen. Ik wens iedereen een hele mooie toekomst en kom jullie in het Groningse vast en zeker weer tegen. Blij dat ik deze
opdracht heb mogen uitvoeren en ik kijk hier met veel voldoening op terug.
Op stagebezoek bij… Mishoo (Educatieklas)
“Mijn naam is Mishoo en voor mijn stage werk ik bij het Inspiratiecafé OSO. Ik voel me hier erg op
mijn gemak. Mijn begeleidster Nicolette is heel behulpzaam en aardig en ik heb fijne collega’s. Ook
mag ik hier hele leuke en verschillende dingen doen. Ik heb meegeholpen met het maken van een
nieuwe menukaart, ik leer als een echte barista koffie zetten en ik heb hier zelf brood gebakken. Ik
heb zelfs een keer Syrische lekkernijen gemaakt voor het café. Dit heb ik gedaan met een beetje hulp
van mijn moeder, want zij kan heel lekker Syrisch koken. Nu het café gesloten is, houden we ons
vooral bezig met bezorgen. We versturen hele lekkere brunchboxen en daar help ik bij. Ook zijn we
ons interieur aan het verbouwen en ik heb de kastjes geverfd.”
Openingstijden in de kerstvakantie
De kerstvakantie komt eraan! Ons kantoor is gesloten op 24 en 25 december en op 31 december en 1 januari. Verder werken wij volgens de coronaregels dus telefonisch en digitaal zijn wij altijd bereikbaar.
Op stagebezoek bij Nigel (Pre-Entree)
Nigel loopt stage bij ReshareStore in de Oosterstraat. Dit is een winkel van het Leger Des Heils waar voornamelijk tweedehands kleding wordt binnengebracht en verkocht. Elke dag loopt Nigel mee in de winkel met
verschillende werkzaamheden. Hij vouwt kleding, ruimt alles netjes op en maakt praatjes met klanten. Iedere donderdag komen er allerlei nieuwe spullen binnen die moeten worden uitgepakt en gesorteerd. Volgens
Agnes, Nigel zijn stagebegeleider, is dit een hectische dag. Nigel lijkt echter goed te presteren onder deze
druk. Hij heeft het daar erg naar zijn zin!
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Even voorstellen… onze nieuwe Projectleider Semra
“Hallo! Mijn naam is Semra. Afgelopen zomer heb ik mijn Master Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met succes afgerond. Sinds 1 december ben ik Projectleider en daarmee
verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van Binn’stad. Op 1 oktober begon ik op
een werkervaringsplaats als manusje van alles, zodat ik Opleiding Binn’stad goed kon leren
kennen. Mijn voorganger Elif had zo ruim de tijd om mij in te werken en het werk aan mij
over te dragen. Ik begeleid mijn collega’s bij het uitvoeren van hun werkzaamheden en
houd zelf ook een vinger aan de pols bij onze jongeren en hun ouders of begeleiders. Het is
dagelijks weer een leuke uitdaging om mijn to do list af te krijgen en stiekem ook een deel
van de volgende dag al. Ik vind het heerlijk om druk bezig te zijn met gevarieerd werk en
daarbij op verschillende manieren bij te dragen aan de ontwikkeling van jongeren.”
Even voorstellen… onze nieuwe jongerencoach Iris
“Mijn naam is Iris Bom (22) en sinds 1 december ben ik de nieuwe jongerencoach van de PreEntree klas bij Opleiding Binn’stad. Ik woon in een studio in onze mooie stad Groningen. Na
mijn studie HRM aan de Hanzehogeschool in 2019 heb ik verschillende keuzes gemaakt die mij
uiteindelijk naar deze werkervaringsplek hebben geleid. Ik zou in mei 2020 een reis maken naar
Indonesië, die helaas door de coronasituatie niet doorging. Na een aantal werkervaringen ben
ik afgelopen september begonnen met de verkorte Pabo. Echter bleek al snel dat mijn hart toch
meer bij HRM ligt dan bij het onderwijs. Daarnaast had ik zin om mijn enthousiasme in de praktijk te brengen. Echter bleek al snel dat het vinden van een baan niet zo eenvoudig is. Toen ik
werd aangenomen voor deze werkervaringsplek was ik erg blij! Deze functie als jongerencoach
combineert mijn zachte HR-kant met contact met bedrijven en organisaties in een onderwijswereld. Ik kan mij hier ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en hopelijk uitstromen naar een
betaalde baan. Ik heb veel zin om de jongeren de komende tijd te leren kennen, ondersteunen
en begeleiden. Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin we allen mooie doelen kunnen behalen.
Zowel voor de jongeren als voor mijzelf!”
Mohamad in de zorg (Bijbanenclub)
Mohamad is een vriendelijke, zachtaardige jongeman die op zoek was naar zowel een werkplek als een
stageplek voor zijn zorgopleiding. Een uitzendbureau zag zijn potentie en Mohamad werd uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek bij een verzorgingshuis. Hier heeft Mohamad een positieve indruk gemaakt. Er ontstond echter verwarring toen Mohamad dacht dat het om een stageplek zou gaan, terwijl
dit weldegelijk om een betaalde functie ging! Gelukkig heeft het uitzendbureau dit weten recht te
zetten. Mohamad heeft nu zijn droombaan in de ouderenzorg, precies zoals hij vertelde tijdens de intake voor de bijbanenclub!
Een kijkje bij… onze voorlichtingsmiddag
Elke dinsdag om 13:15 houden wij in ons Leerhonk een voorlichting over onze Pre-Entree en
Educatieklas. Hier kunnen jongeren, ouders en verwijzers alles te weten komen over onze programma’s. Het is een fysieke bijeenkomst, maar we houden ons aan alle coronaregels. Inschrijving via onze website is daarom verplicht, zo kunnen wij een maximum aantal aanwezigen hanteren. Deze foto is gemaakt tijdens de voorlichting van 8 december, Semra legt met een presentatie precies uit wat de leerlingen kunnen verwachten van onze trajecten.

