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Investeer in Talent biedt jongeren:  
 

 Werk -/ stageplaats &  Onderwijs & Woonruimte + Coaching: 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar en Wat? 
➢ Rotterdam: Talent voor Rotterdam / Amsterdam: Talent voor Amsterdam/ Delft & Den 

Haag: Ga voor Talent / Utrecht & Amersfoort: Talent voor Zorg en Welzijn  - start 2009 

➢ MOVISIE Participatieprijs 2012:  Aanmoedigingsprijs Talent voor Zorg en Techniek  
➢ Reducing Early School Leaving and Youth Unemployment: Best Practice in NL    
➢ EU - Good Practice:   VET Toolkit to tackle early leaving from education and training. 

• voorkomt     schooluitval en afstand tot arbeidsmarkt

• voorkomt Jeugdwerkloosheid en uitkeringen

• investeert     in talent van jongeren  

• biedt stages BOL /  BBL en zinvol werk

• biedt              arbeidsparticipatie en zelfstandigheid

• ontzorgt     werkgevers     

• matching        arbeidsmarkt en onderwijs

• support           met woonruimte  & coaching

• operationeel  maatschappelijk  &  economisch rendement

• investering     Businesscase  en MKBA  / SROI opgaaf

http://www.investeerintalent.nl/
file:///C:/Users/ICS%20Advies/Documents/ACTIEVE%20BESTANDEN%20ICS-Advies/A%20Investeer%20in%20Talent/A%20%20Investeer%20in%20Talent/A%20TALENT%20diverse%20bestanden/Investeer%20in%20Talent/communicatie%20en%20innovatie/Nieuwsbrief/Participatieprijs%20voor%20Talent%20voor%20Zorg%20en%20Techniek%20(MOVISIE).pdf
file:///C:/Users/ICS%20Advies/Documents/ACTIEVE%20BESTANDEN%20ICS-Advies/A%20T%20v%20Rotterdam/TALENT%20v%20Rotterdam/project%20RESL%20EU%20en%20%202%20Seas%20Interreg/EU%20RESL%20onderzoek/TvR%20Best%20Practice%20Reducing%20Early%20School%20Leaving%20NL%20%20EU%202016.pdf
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WE ZIEN: 
 

 Veel jongeren vinden op eigen kracht geen plek in de samenleving. Belangrijke 
oorzaak: voortijdig schoolverlaten en afstand tot de arbeidsmarkt. In 2014 verlieten 
ca. 25.500 jongeren de school voortijdig. Met name in de grote steden. Europees 
gemiddelde: 13,5% en 9,1 % Nederland. De jeugdwerkloosheid bedroeg 18% (CBS).      

 
 Oorzaken liggen vaak buiten de school. Gestapelde problematiek:  verstoorde thuis- 

/ woonsituatie, overbelast, vaak gezondheidsproblemen, geen sociale en werk-
nemersvaardigheden, verkeerd sociaal netwerk én schulden.    

 
 Arbeidsmarkt: naast jeugdwerkloosheid vragen bedrijven nieuwe medewerkers. 

Voor vervanging / uitbreiding én op diverse niveaus. Dit geldt o.a. voor Zorg, Bouw 
en Techniek, Groen, Sport, Havens maar ook in andere branches. Met lokale en 
regionale verschillen. Zo verwacht Techniek / Infrastructuur een tekort van ca. 
150.000 mensen in 2015.  

 
 Samenleving: uitval zorgt voor hoge maatschappelijke kosten. In de  EU ca. 100 

miljard per jaar. Voor Nederland is dat  ca. 4,7 miljard per jaar. Factoren zijn 
werkloosheid / uitkeringen, criminaliteit, gezondheidsproblemen,  maar ook  lagere 
belastinginkomsten e.o. 

 
 Mismatch vraag en aanbod: bedrijven die personeel zoeken en in jongeren willen 

investeren (Social Return opgaaf en PSO Bouw). En aan de andere kant de  jongeren 
die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn. Zonder een matching met stages en-/ of 
leerwerktrajecten en werk staat deze groep met hun talent en maatschappelijke  en 
economische waarde, buiten spel !    

 

       aanbod: Werk & Onderwijs & Wonen + Coaching.  

     
     
 
 

 
 

• Innovatieve samenwerking:  

• Private en publieke partners 

• Lokale en regionale samenwerking  

• Strategisch en operationeel  

• Elke partner is belanghebbend;  

• Is de sleutel tot duurzaam succes.  
 
Partners:  
werkgevers; onderwijsinstellingen; woningcorporaties 
en coaching (jeugdbegeleiding)  De overheid is belanghebbende en faciliteert.  
 
 

• preventie centraal 

• voorkomt uitval school en werk 

• rendeert maatschappelijk en economisch   
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    or 

 
Resultaat: 

 

•  ca. 80 % behaalt Startkwalificatie, vervolgopleiding (niv. 3 en 4). Evaluatie 
“Talent beter Benut” (Utrecht)  Verwey Jonker/Ecorys. En de resultaten Pilot 
Talent voor Rotterdam (2013 -2015): uitval <  10%.   

• ontvangt MOVISIE Aanmoedigingsprijs Arbeidsparticipatie  - Jetta Klijnsma:  
 

Jury “ Concept speelt in op grote vraag naar nieuwe arbeidskrachten. Draagt 
tegelijk bij aan terugdringen  schooluitval en jeugdwerkloosheid. Voorkomt dat 
risicojongeren uitvallen door problemen met  woonsituatie, sociaal netwerk of 
schulden “. 

 
 

 
 

 

KERNONDERDELEN INVESTEER IN TALENT: 
 

1. Doelgroep:  jongeren (m /v  ca. 18 -27) die:  
a) dreigen uit te vallen uit vmbo / mbo / Entreeopleiding / Praktijkopleiding                                                       

of    
b) uitgevallen zijn uit regulier onderwijs en op afstand tot de arbeidsmarkt 

staan (geen Startkwalificatie - jeugdwerkloosheid).   
 

2. gecombineerd aanbod met: Stages-/ Werk + Onderwijs + Woonruimte + 
Coaching. Voor instroom een Warming Up programma. Deelnemer:  afronden 
Entreeopleiding / behalen Startkwalificatie  en-/ of instroom naar arbeidsmarkt.   
 

3. verbindt arbeidsmarkt en onderwijs: stageplaatsen (BOL) en leerwerk-trajecten 
(BBL) of aangepaste leerweg.   Doorlopende leerweg.  
 

4. biedt jongeren kwaliteit en beloning. Afhankelijk van problematiek: woonruimte 
Doelen coaching + behalen van kwalificatie bepalen termijn. Maatwerk. 

 
5. individueel coachingstraject; verplicht. Elke 

deelnemer een coachingsplan (sociale 
coaching / ZRM).   
 

6. ontzorgt werkgevers;   sociale coaching van 
de jongeren; training werknemersvaardig-
heden. Support werkgevers en leermeesters  
/ trainingen omgangsvaardigheden met 
doelgroep.  Invulling van SROI opgaaf   / PSO 
BOUW.   
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                                                                    Ondertekening    Talent voor Rotterdam  
 
 

      partners Talent voor Amsterdam  
      www.talentvooramsterdam.nl   
 

 
 

                partners Rotterdam  / Rijnmond  
                   www.talentvoorrotterdam.nl 

 
 

      partners  Utrecht en Amersfoort   
      www.investeerintalent.nl   

 

                partners Delft / Den Haag  
                  www.investeerintalent.nl  

   
aanpak:  

   
  initieert  projecten met partners publiek / privaat  
  focust op preventie; uitval voorkomen rendeert.   
  organiseert matching van arbeidsmarkt & onderwijs & wonen 
  inzet op continuïteit en duurzaamheid van projecten. 
 concept is operationeel  en uitrolbaar. Toepasbaar voor diverse  sectoren.     
 werkt met lokale -/ regionale partners  en  “Maatschappelijk Aandeelhouders”.  

 
 

Investeer in Talent. Meer informatie:   
 

Frank Köster  
info@investeerintalent.nl   0031(0) 6 22 9750 44  
www.investeerintalent.nl  
 

Investeer in Talent ©  ICS-Advies.   
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