Nieuwsbrief ‘Rotterdam’s got talent!’, maart 2015

‘Rotterdam’s got talen!t’: een project dat draait om
talentontwikkeling. Middels deze nieuwsbrief willen wij
onze jongeren, peercoaches en andere betrokkenen en
geïnteresseerden op de hoogte houden over de
voortgang van ‘Rotterdam’s got talent!’.

Stand van zaken
Begin maart zitten we alweer halverwege het derde projectjaar van ‘Rotterdam’s got talent!’. In de
afgelopen maanden zijn er wederom jongeren uitgestroomd die het project met succes hebben
doorlopen: op het moment telt het project 51 uitstromers. Er nemen nog 85 jongeren deel aan het
traject en de komende periode zullen er nieuwe jongeren instromen. In totaal 45 vrijwillige coaches
begeleiden de jongeren o.a. bij het zoeken naar een stageplaats of BBL leerwerkplek of helpen hen
met vakken die zij willen verbeteren. Ken jij iemand die de komende periode een steuntje in de rug
kan gebruiken bij het oefenen voor toetsen, het vinden van een stageplek of vervolgopleiding of in
het algemeen bij het behalen van een diploma? Breng hem of haar dan in contact met SPIOR en het
project via rotterdamsgottalent@spior.nl.
Terugblik - Bezoek Koningin Máxima
Op vrijdag 13 februari bracht Koningin Máxima een verrassingsbezoek
aan het project ‘Rotterdam’s got talent!’. Koning Willem-Alexander en
Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het
Fonds steunt, met het programma Kansen Voor Jongeren, initiatieven
die jongeren helpen bij het halen van een startkwalificatie.
‘Rotterdam’s got talent!’ is een van de projecten binnen het
programma Kansen voor Jongeren. Het bezoek had plaats bij een van de bij SPIOR aangesloten
organisaties, stichting RMC. Tijdens het bezoek ging de koningin, samen met de directeur en
voorzitter van het Oranje Fonds en wethouder De Jonge, in gesprek met deelnemers en peercoaches
binnen het project. Zij vertelden over de knelpunten die zij ondervinden, bijvoorbeeld het vinden van
een passende opleiding of stageplek, moeite met specifieke vakken of motivatieproblemen, en hoe
zij onder begeleiding van een peercoach deze knelpunten hebben overwonnen. Ook sprak koningin
Máxima met de projectleider en projectmedewerker van ‘Rotterdam’s got talent!’ en partners van
SPIOR uit onderwijs, bedrijfsleven en aangesloten organisaties die zich inzetten voor het project.
Aanwezige samenwerkingspartners waren ROC Zadkine, het Jongerenloket en Tempo Team.

Vooruitblik:
De komende maanden worden er binnen het project voornamelijk trainingen voor deelnemers
georganiseerd rondom sollicitatie- en presentatievaardigheden. Ook gaan we met jongeren op
bezoek in de haven en bij een zorginstelling om meer te weten te komen over werken in deze
sectoren. Wil jij hier ook bij zijn of ben je geïnteresseerd in een bezoek aan een andere sector? Geeft
dit dan door via rotterdamsgottalent@spior.nl.
Ook interessant - De Spirituele Marathon Rotterdam 2015
Na het succes van de vorige edities zijn de voorbereidingen voor de derde Spirituele Marathon
Rotterdam al weer in volle gang. Die gaat gelopen worden op zaterdag 11 april aanstaande. De
Spirituele Marathon Rotterdam wil verbinden en uitdragen dat samen de weg van wederzijds respect
afleggen de basis voor onze samenleving is. Voorafgaand aan het lopen is er een spirituele ‘warming
up’ in Citykerk Het Steiger (Hang 18, Rotterdam) die openstaat voor alle belangstellenden, ook als je
niet meeloopt. Tijdens deze ‘warming up’ zijn er bijdragen uit diverse religies en
levensbeschouwingen. Loop jij ook mee voor begrip? Kijk dan voor meer informatie over de
marathon en de manier waarop jij je kunt aanmelden op www.spior.nl. Let op: aanmelden voor de
marathon kan tot 20 maart!

* ‘Rotterdam’s got talent!’ is een project van SPIOR en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van het OranjeFonds, Skanfonds en VSB fonds.

Disclaimer: wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan NEE terug naar rotterdamsgottalent@spior.nl.

