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Vernieuwende aanpak om kwetsbare jongeren
een kans te geven.
Samenwerkingsovereenkomst Skills in de Stad Maastricht getekend.
In de voormalige kazerne van de Marechaussee (KMAR) aan de Scharnerweg komen 30
woonplekken om kwetsbare jonge mensen in Maastricht een betere kansen te geven.
Wethouder Jongen van Maastricht, staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de bestuurders Aukje Jacobs van Coöperatie Porthos Scharn, Joop
Petit en Tom Dauphin van de Porthos Vastgoed BV hebben daarvoor een
samenwerkingsovereenkomst gesloten onder de titel Skills in de Stad voor de duur van 5
jaar.
De jongeren volgen een Skills programma van leren en werken met coaching en krijgen daar een
eigen woonplek. Een eigen veilige woonplek is namelijk een belangrijke voorwaarde voor succes.
Na circa twee jaar stromen de deelnemers door naar een eigen woonplek elders, waar ze
zelfstandig wonen. Deze integrale aanpak onder één dak is uniek. Het Rijksvastgoedbedrijf wil dat
ook zijn overtollige vastgoed waar mogelijk een maatschappelijke meerwaarde krijgt. Het
pilotproject Skills in de Stad is daar een voorbeeld van. De coöperatie Porthos Scharn en Porthos
Vastgoed BV(m), die het pand koopt en verbouwt, zullen het project in nauwe samenwerking met
de gemeente Maastricht en in overleg met de buurt operationeel maken. De verwachting is dat de
eerste deelnemers in de loop van 2022 kunnen starten.
Extra steuntje in de rug
Nederland telt veel jongeren die zonder diploma, of door andere omstandigheden, moeilijk aan het
werk kunnen komen, ook nu er schaarste is op de arbeidsmarkt. Deze jongeren verdienen een
extra steuntje in de rug om permanente uitval te voorkomen. Daarvoor hebben het
Rijksvastgoedbedrijf en Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met Frank Köster ICS-Advies,
de Skills in de Stad aanpak ontwikkeld en samen met de gemeente Maastricht en Porthos
uitgewerkt. Door samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen kan het project
starten op de KMar locatie. De Skills in de Stad aanpak onderscheidt zich door de toevoeging van
de component wonen. Een stabiele woonsituatie is voor deze jongeren van groot belang om
talenten te kunnen ontwikkelen.
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