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SKILLS IN DE STAD
Inzet van publiek vastgoed voor een  

leer-werkomgeving nieuwe stijl.

Arbeidsmarkt  en samenleving uit balans.

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken als schooluit-
val, jeugdwerkloosheid en afstand tot de arbeidsmarkt 
doen zich in veel steden voor. Meestal een combinatie 
van factoren. Onvoldoende of verkeerde opleiding, pro-
blemen in de woon- / leefsituatie, financiën, geen sociaal 
netwerk en geen werknemersvaardigheden. Maar ook 
de eisen die werkgevers stellen zijn hoog. Geen vaar-
digheden, geen kans.  Terwijl de economie sterk groeit 
staan zo’n 140.000  jongeren keihard aan de zijlijn.   

De OESO legt de vinger op de zere plek. Nederland is 
onvoldoende voorbereid op de 21e eeuwse vaardighe-
den die de arbeidsmarkt vraagt. We moeten fors inves-
teren in het  ontwikkelen van Skills. Dan gaat het om 
talenten en vaardigheden; de leercultuur in brede zin én 
het creëren van skills-intensieve leer-werk-plekken. Juist 
nu het economisch goed gaat moet deze kwetsbare  
groep aan het werk gaan én blijven. Als het economisch 
tij omslaat hebben zij geen kans.  De opgave en kansen 
liggen met name in steden en regio’s. 

Fysieke bijdragen voor sociaal-maatschappelijke 
vraagstukken

In deze context onderzoekt het Rijksvastgoedbedrijf sa-
men met het Atelier Rijksbouwmeester hoe publiek vast-
goed aan dit maatschappelijke vraagstuk in het sociale 
domein een bijdrage kan leveren. Het  concept dat ont-
wikkeld is  heet  ‘Skills in de Stad’ 

Doelen & Pilots; Start met een aantal pilots onder de 
naam Skills in de stad

• Doel: verkenning hoe en waar publiek vastgoed 
ingezet kan worden als leer-werk-woon-omgeving. 
Een plek waar kwetsbare jongeren en andere 
groepen die buiten de maatschappelijke boot drei-
gen te vallen, hun talenten kunnen ontwikkelen. 
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Meer weten?
neem dan contact op met een van de intiatiefnemers;

• Rijksvastgoedbedrijf  -  Hans ten Velden    
hans.tenvelden@Rijksoverheid.nl. 

• Atelier Rijksbouwmeester -  Iris Thewessen     
iris.Thewessen@Rijksoverheid.nl

• Frank Köster ICS-Advies -  Frank Köster          
info@ics-advies.nl  / 06 – 22 9750 44
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SKILLS IN DE STAD
Samenhang met talentontwikkeling 

van jongeren

• Sociale vraagstukken worden tegelijk aangepakt 
zoals: ontbreken betaalbare woonruimte, schulden-
problematiek, zelfredzaamheid, geen sociale– en 
werknemersvaardigheden. 

• Projecten in Rotterdam en Amsterdam laten posi-
tieve effecten zien: minder schooluitval, uitkeringen,  
zorgkosten en meer gekwalificeerde jongeren. 

Herbestemming van publiek vastgoed
• Samen met gemeenten selecteert het Rijksvast-

goedbedrijf voor de pilots beschikbare panden en 
stuurt bij herbestemming op gewenste functies.  

• Met een innovatieve businesscase worden naast 
financiële opbrengsten ook  nadrukkelijk de maat-
schappelijke baten  betrokken; het Nieuwe Vast-
goedrendement.

Innovatieve business case
• Voor de maatschappelijke (meer)waarde van pu-

bliek vastgoed wordt een Vastgoed Scan en een 
Sociale Omgevingsscan uitgevoerd. We betrekken 
Sociale Indicatoren, zoals deelname arbeidsproces, 
voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, opleiding 
e.d. Maar ook de werkgelegenheidsaspecten.  

• Doelstellingen van Skills zijn de basis voor de 
businesscase en de pilots in twee gemeenten. 

• Hulpmiddel is het model dat Investeer in Talent 
heeft ontwikkeld. Dit maakt de opbrengsten in-
zichtelijk die partijen genereren als publiek vast-
goed wordt ingezet. Investeringen kunnen zich 
op meer dan één (fysiek) terrein terugbetalen, 
bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijk.
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Doelen & pilots

• Concreet: transformatie van locaties die jongeren 
onder één dak  integrale  ondersteuning bieden met:  
opleiding, werk, woonruimte en coaching. 

• Locaties: inspirerend met ruimte voor skills inten-
sieve leer-werkplaatsen; kleinschalige productiebe-
drijven, innovatielabs, woon-/leef voorzieningen en 
ontmoetingsruimten e.o.

• Pilots: samenwerking van partijen met gedeelde 
belangen zoals: gemeenten, Rijk, bedrijven, Pro-
vincies, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en 
jeugdhulpverlening. En alle andere partijen die wil-
len investeren in jongeren met talent.  

• Resultaat: ervaringen met pilots als basis voor 
een “Skills-Werkmodel” voor de aanpak van  pu-
bliek vastgoed. Spin-off:     
Sociaal-maatschappelijk: aanpak schooluitval 
en jeugdwerkloosheid. Stedenbouwkundig:  
herbestemming publiek vastgoed. Economisch:  
betere matching van vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt. Dat alles draagt bij aan een Inclusieve 
Samenleving.

Samenhang met talentontwikkeling van jongeren
• De arbeidsmarkt vraagt gekwalificeerde mensen. 

‘Skills in de Stad’ biedt jongeren mogelijkheden om 
zich te kwalificeren en om te gaan werken. 

• Met bedrijven en instellingen heeft Investeer in Ta-
lent © een concept ontwikkeld dat deze jongeren 
perspectief biedt door een gecombineerd aanbod 
met: stages of leer-werk-trajecten + onderwijs/
aangepaste leerweg + wonen + support. 
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Heathmap jongeren buitenbeeld per gemeente (CBS 2013)


