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Harmen Hulzebos (27 jaar) werkt sinds 

eind februari bij de afdeling Beleid en 

Programmering. Harmen heeft vorig jaar 

zijn studie planologie afgerond maar 

merkte hoe de arbeidsmarkt momenteel 

op slot zit. ‘Thuiszitten zie ik niet zitten dus 

heb ik zelf een netwerkgesprek bij de dienst 

RO/EZ geregeld.’ Daar hoorde hij van het 

Startership en zo kan hij zich de komende 

maanden o.a. bezighouden met het 

organiseren van de Creative City Challenge 

in september in het Ebbingekwartier. 

‘Ik ben breed geïnteresseerd. Met een 

opleidingsachtergrond in ruimtelijke 

ordening en vastgoed hoop ik ook op 

doorstroommogelijkheden in die richting.’   

Ook communicatiewetenschapper Tine 

Noorda (25 jaar) steekt flink de handen uit 

de mouwen. Haar opdracht is de afdeling 

Stadsdeelcoördinatie te leren omgaan 

met nieuwe communicatiemiddelen 

en ‘social media’: Twitter, Facebook, 

LinkedIn. ‘Ik vind het leuk om mijn kennis 

hier te kunnen delen. De collega’s zijn 

erg geïnteresseerd.’ Tine zoekt een baan 

waarin ze communicatie met educatie kan 

combineren. ‘Door aan het werk te zijn in 

je vakgebied, kun je je ontwikkelen en krijg 

je ook inzicht waarin je goed bent en wat je 

kunt verbeteren.’ Niet alle diensten kennen 

het fenomeen Startership, bleek toen Tine 

op een interne vacature van een andere 

dienst solliciteerde. Ze kreeg een standaard 

afwijzingsbrief waarin stond dat ze niet tot 

de interne kandidaten behoorde. Terwijl zij 

wél als interne kandidaat gold. Zij hoopt 

dan ook dat dit artikel kan helpen meer 

bekendheid te geven aan Startership.    

Voor Emiel Flart (26 jaar) kan de vlag 

uit. Vanuit een werkervaringsplaats bij 

de afdeling Verkeer en Vervoer heeft hij 

met succes gesolliciteerd op een interne 

vacature voor assistent projectleider. In 

april heeft hij een jaarcontract gekregen 

bij de afdeling Projecten. ‘Ik wil graag alles 

zelf eerst uitvinden maar deze organisatie 

is zo complex. Ik stel nu vooral veel 

vragen. En collega’s zijn graag bereid hun 

kennis te delen.’ Emiel heeft ook tips voor 
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Groningen 
got talent!
Je ziet ze regelmatig over de gangen lopen: twintigers die met veel energie en 

nieuwsgierigheid als trainee, ‘startershipper’ of stagiair werken bij onze dienst. 

Win-win situatie toch? De organisatie ‘tankt’ nieuwe kennis en vernieuwende 

inzichten, de jongeren doen relevante werkervaring op en bouwen aan hun 

netwerk. Maar is het zo eenvoudig? Apropos sprak met een aantal van deze 

jongeren, met Anne-Krijn Piersma van het jongerennetwerk ‘Stadjes’ en met 

Heleen van der Kooi van P&O. 

Op de foto: van boven naar beneden Harmen Hulzebos, Tine Noorda, Emiel Flart en Anne-Krijn Piersma

Op weg naar de top
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Mijn mooiste plek is 
De Kring. 
Wat daar in een paar jaar gedaan is door 

gemeente, bewoners, woningcorporatie, 

andere instellingen en organisaties… 

Fysiek en sociaal, stedenbouwkundig en-

volkshuisvestelijk. Stadsbehoud én stads-

vernieuwing. Verleden, heden, toekomst in 

één blik. Hofjes in onze binnenstad? Prach-

tig. De Kring? Super!

De G-spot van …

Wim Klein, 

hoofd bureau Woonwagenzaken

Mijn lelijkste plek? 

De gele, grijze en lichtgroene gribus links en 

rechts van ons hoofdstation. Geen gezicht 

en supersnel verslonzend.  Wijlen mijn 

bouwvakker-oudoom zei het toen al: wat 

moeten we in ons land met die schimmel-

stenen. En we gaan er in onze stad vrolijk 

mee door. Groene en zwarte uitslag alom. 

Tot op onze eigen ROEZ-burcht. 

 

Wat mijn meest 
gedenkwaardige plek is? 
De nieuwe fietsenstalling tussen oud- 

en nieuwbouw. Verpletterend, wat een 

fysieke en sociale happening. RO/EZ ten 

voeten uit?!

Wat is Startership? 

Startership koppelt ambitieuze, afgestudeerde hoger opgeleiden aan concrete 

projecten binnen organisaties. In 6 maanden doet een jongere relevante 

praktijkervaring op hoger niveau op. De organisatie betaalt 300,- per maand 

aan het Talent & Career Center van RUG/Hanzehogeschool. De jongere 

behoudt zijn uitkering. Als Startershipper bij de gemeente Groningen mag de 

jongere gewoon als interne kandidaat meedoen met vacaturerondes. 

jonge collega’s: ‘Kijk eens rond bij andere 

afdelingen en vraag de collega’s over 

hun werk. En leer jezelf kort en goed te 

presenteren.’      

Heleen van der Kooi (P&O): ‘De komende 

jaren verlaten élk jaar ongeveer 20 

babyboomers de dienst. Vorig jaar hebben 

werkgroepen de directie input gegeven 

over in- en doorstroom van jongere 

medewerkers en de lange functieduur bij 

oudere collega’s.’ Onze dienst doet mee 

aan een gezamenlijk traineeprogramma 

waarin jongeren in een meerjarige 

cyclus afwisselend bij de gemeente, een 

woningcorporatie en een architectenbureau 

werken. Daarnaast mag de dienst elk jaar 3 

‘young potentials’ aannemen. Deze yopo’s 

krijgen een dienstverband van maximaal 

2 jaar en zij mogen (na een check op 

gemeentelijke herplaatsingskandidaten) 

met voorrang op vacatures worden 

geplaatst. Als RO/EZ halen we dit aantal 

niet jaarlijks, niet alle vacatures zijn geschikt 

voor young potentials. De OR kijkt scherp 

of er geen sprake is van verdringing 

voor functies die in eerste instantie voor 

herplaatsers zijn opengesteld. Er is een 

grote groep herplaatsers die met voorrang 

op vacatures kunnen reageren’.

 

Kennisdeling is ook een van de 

doelstellingen van het Jongerennetwerk 

Stadjes waarbij Anne-Krijn Piersma (SDC) is 

betrokken. ‘We hebben al een paar keer een 

RO/EZ University georganiseerd naar een 

idee van Esseline Schieven: we nodigen 

dan een collega uit die veel verstand heeft 

van een bepaald onderwerp en laten hem/

haar daarover vertellen. Zo hebben we 

bijvoorbeeld al leuke sessies gehad over 

grondexploitatie en detailhandelsbeleid.’ 

Het jongerennetwerk is ook bezig met 

een plek in de OR, juist om jongeren een 

stem te geven. Tot slot meldt Anne-Krijn: 

‘Werkervaringsplaatsen en startership-

constructies zijn een grote kans voor de 

overheid in deze crisistijd. Over een paar 

jaar hebben jongeren weer volop te kiezen 

en is onze huidige kennis met pensioen!’ 


