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Het is bijna lente, maar we moeten helaas onze winterjassen nog aanhouden. Gelukkig schijnt het zonnetje steeds vaker! Onze
leerlingen wandelen dan ook regelmatig om van het zonnetje te genieten. Ook deze maand zijn er wijzigingen…..lees vooral
verder.

Even voorstellen.. Lisanne, onze nieuwe Jongerencoach
Mijn naam is Lisanne. Ik ben 22 jaar en ik ben sinds kort stagiaire jongerencoach bij
Opleiding Binn’stad. Ik doe deze stage voor mijn opleiding Social Work aan de Hanze
Hogeschool. Wat mij erg leuk lijkt is dat ik een stage volg waar ik samen kan werken
met jongeren. Ik ben dan niet zo heel veel ouder dan de jongeren die ik begeleid, maar
dat maakt gelukkig helemaal niet uit. Want de begeleiding gaan wij als het ware samen
aan. De afwisseling van taken en de manier van werken vind ik erg fijn. Iedereen heeft
zijn of haar eigen taak wat voor veel vrijheid zorgt. Wanneer het nodig is werken we
samen in een team. De jongeren blijven altijd centraal staan. Het is nu net wat langer
dan een jaar geleden, dat ik naar een appartementje in de binnenstad van Groningen
ben verhuisd samen met mijn vriendin en al onze huisdiertjes. Zoals iedereen elk op
zijn of haar eigen manier in aanraking is gekomen met de coronacrisis, merken mijn vriendin en ik ook dat het wonen in de stad heel anders is dan we van tevoren hadden verwacht. Toch probeert iedereen er het beste van te
maken. Ik wandel nog altijd graag met onze hondjes in het bos of op het strand en kan dit gelukkig met voorzichtigheid gewoon doorgaan, ook blijf ik koken een leuke bezigheid vinden, wat niet wordt beïnvloed door corona. Daarnaast ga ik graag een paar keer per week naar de sportschool, alleen zullen we hier nog even geduld mee moeten
hebben. Sinds vorig jaar oktober heb ik een bijbaantje gevonden bij Thuisbezorgd als fietsbezorger, dus wie weet
zien jullie mij wel eens rondfietsen in mijn oranje werkkleding. Ook dit mag gelukkig doorgaan ondanks de lockdown, waardoor ik net wat extra beweging krijg. Als stagiaire jongerencoach bij Opleiding Binn’stad zal ik 10 maanden lang stagelopen, oftewel zal ik hier de rest van 2021 te vinden zijn. En hoop ik vooral aan het einde van het jaar
verandering te zien in de coronacrisis, waardoor we allemaal weer op onze eigen manier verder kunnen met ons
leven.

Even voorstellen... Rick
Wij mogen Rick van harte welkom heten bij Opleiding Binn’stad als onze
nieuwe stagiair facilitair medewerker. Rick is 21 jaar en doet de opleiding
Zorg Assistent Dienstverlener aan het Noorderpoort. Binnen deze opleiding
is het de bedoeling 1 jaar lang bij eenzelfde organisatie stage te lopen. Alleen
ging dit niet zonder tegenslagen. De coronasituatie heeft namelijk veel invloed op de stagemogelijkheden in dit werkveld. Gelukkig gaf Rick niet op en
greep hij elke kans aan om een leuke stageplek te vinden. Uiteindelijk kwam
een docent van Rick met Opleiding Binn’stad en na een kort bezoek was er
direct een goede klik. Dit is ook helemaal niet zo verbazingwekkend want
Rick is net als Opleiding Binn’stad ambitieus en vooruitstrevend. Rick geeft aan door te willen stromen
naar een opleiding voor recreatief medewerker, oftewel een opleiding gericht op werken met jongeren.
Naast zich nu te richten op de stage bij opleiding Binn’stad, kan Rick zich gelukkig goed vermaken met
voetbal, darten en met vrienden afspreken. Ondanks de corona zitten hier soms wel hier en daar belemmeringen, maar gelukkig kunnen de bezigheden van Rick doorgaan. We hopen dat Rick een hele fijne
tijd met ons mag doormaken en dat hij zowel mag groeien als professional en als persoon.
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Even voorstellen.. Mieke
Begin maart heb ik, Mieke Elburg, de kans gekregen om (weer) aan de slag te
gaan.
Na heel wat jaren werken in de Sociale Verzekeringen had ik de afslag gemaakt
als teamleider van een sportschool. In verband met Covid19 is mijn contract niet
verlengd, waardoor ik mijn energie op een andere manier ben gaan benutten.
Fietsen en wandelen doe ik graag, zowel met jongeren als met ouderen. Tijdens
deze tochten bespreken we allerlei zaken.
Ik heb een bepaald (theoretisch) beeld van Binn’stad, maar ik denk dat ik over
een tijdje veel meer weet.

Stukje nieuwsbrief sollicitatieclub
Met de komst van Lisanne en het uitstromen van een aantal deelnemers, zijn
nieuwe plekken beschikbaar in de sollicitatieclub. Gelukkig kunnen we dus
meer jongeren helpen aan een fulltimebaan of bijvoorbeeld aan een BBL-plek.
De jongeren worden geholpen bij het opstellen van een goede CV of bij het
schrijven van een pakkende motivatiebrief. Daarnaast helpen wij de jongeren
door sollicitatietrainingen aan te bieden, zodat ze goed voorbereid een gesprek
kunnen voeren bij een potentiële werkgever. Kent u jongeren die hulp nodig
hebben bij het vinden van een leuke baan of heb die hulp nodig hebben bij het
vinden van een geschikte BBL-plek? Meld hen dan nu aan via onze website!

Afscheid nemen van Hamza.
In november 2020 is Hamza gestart in de Educatieklas bij Opleiding Binn’stad. Vanaf de
eerste dag is Hamza super gemotiveerd geweest en had hij duidelijke doelen voor ogen.
Tijdens zijn periode bij Opleiding Binn’stad heeft Hamza hard kunnen werken aan zijn
taalniveau, ondanks dat er tijdelijk ander onderwijs werd aangeboden. Wegens de lockdown had hij online les namelijk. Hamza gaat aan het werk bij IEDERZ, waar hij zich persoonlijk kan ontwikkelen. Hij is hier zelf ontzettend blij mee, omdat hij op deze manier
zijn eigen centjes kan gaan verdienen. Ook maakt hij zijn ouders en familie erg trots met
deze stap. Wij willen Hamza heel veel succes wensen met deze mooie vervolgstap in zijn
carrière en wij hopen dat hij zich kan ontwikkelen tot de persoon die hij wilt zijn. Succes
Hamza!

En…………..
Er is nog ruimte om nieuwe leerlingen aan te melden voor de Pre-entree en/of Educatie klas.
Aanmelden kan telefonisch of via onze website.

