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 Stichting Talent voor Rotterdam biedt trajecten tegen 

jeugdwerkloosheid 

270 trajecten voor jongeren om schooluitval en 
jeugdwerkloosheid te voorkomen   

Woensdag 3 december lanceert wethouder Maarten Struijvenberg 

(werkgelegenheid en economie)  en verschillende jongeren de 

website Talent voor Rotterdam. Samen met de voorzitter van de 

stichting Talent voor Rotterdam, Anky Romeijnders, directeur 

Albeda College Branche Gezondheidszorg, wordt het  eerste 

“Maatschappelijk Aandeel Talent voor Rotterdam” overhandigd. 

Talent voor Rotterdam is een samenwerkingsverband en 

netwerkorganisatie van werkgeversorganisaties, onderwijs-

instellingen, woningcorporaties en partners die coaching leveren 

 

270 trajecten 

Wethouder Struijvenberg: ‘Stichting Talent voor Rotterdam begeleidt 

jongeren actief en intensief naar school of werk. Door de juiste 

netwerken bijeen te brengen bieden ze jongeren de hulp die ze nodig 

hebben. Daarmee wordt uitval voorkomen. Een belangrijke 

maatschappelijke investering die zich terugverdient”.  De komende drie 

jaar wil de stichting 270 leerwerk-trajecten voor jongeren realiseren. 

Het gaat om trajecten voor de MBO sectoren Zorg; Bouw en Techniek 

met uitbreiding naar Havens, Retail, Sport en Groen. Of waar uitvalt 

van jongeren speelt én de markt handen vraagt.  

 

Talent voor Rotterdam investeert in preventie en voorkomt schooluitval 

en jeugdwerkloosheid. Vanaf 2013 biedt zij  jongeren een speciaal 

traject met een stage- of leerwerkplek, onderwijs, eigen woonruimte én 

coaching. Een integrale aanpak die jongeren begeleidt naar 

maatschappelijke en economische zelfstandigheid.  

 

De partners van de stichting zijn het Albeda College /Zadkine, 

Laurens, VolkerWessels,  Woonbron, Woonstad Rotterdam, 

FlexusJeugdplein, stichting RoffaBOP, Inholland, en Hogeschool 

Rotterdam.  De aangekondigde samenwerking van VolkerWessels en 

Dura Vermeer met Talent voor Rotterdam zorgt voor nog meer stages 

en leerwerk-trajecten voor  de jongeren.   
 

Maatschappelijk Aandeel Talent voor Rotterdam 

Het eerste Maatschappelijk Aandeel wordt beschikbaar gesteld aan 

een organisatie die op een speciale wijze de jongeren ondersteund. 

Dat waardeert de stichting met dit aandeel. Het eerste aandeel 

ontvangt het bedrijf Roessen & Roessen. Dit bedrijf heeft de inrichting 

van de woningen van de jongeren volledig verzorgd.       

   

  

http://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/530/Mailactie-leidt-tot-meer-belastingaangiften/
http://www.persberichtenrotterdam.nl/bericht/530/Mailactie-leidt-tot-meer-belastingaangiften/


 

Jeugdwerkloosheid 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte bekend dat de 

werkloosheid onder jongeren de afgelopen maanden licht is gestegen. 

In de regio Rijnmond zijn zo’n 10.000 jongeren werkloos. Om deze 

jongeren naar werk, beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of school te 

begeleiden bundelden twintig gemeenten in de regio hun krachten in 

een gezamenlijke Aanpak Jeugdwerkloosheid. Vanuit deze aanpak 

heeft Stichting Talent voor Rotterdam een eenmalige subsidie 

toegewezen gekregen. Kijk voor meer informatie over de Aanpak 

Jeugdwerkloosheid of Stichting Talent voor Rotterdam op: 

www.rotterdam.nl/aanpakjeugdwerkloosheid  of op www.voorrotterdam.nl  

  Noot aan de redactie (niet voor publicatie):  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten 

Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 - 22 

66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl 

Of met Frank Köster, projectmanagement Talent voor Rotterdam  

06 – 22 9750 44  of info@talentvoorrotterdam.nl     
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