
 

 

Vertrouwen in voortgang aanpak op Zuid  

Derde Voortgangsrapportage Nationaal Programma Rotterdam Zuid gereed  

 

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) sluit het derde uitvoeringsjaar met 

vertrouwen af. Op alle 31 PO scholen in de Children’s Zone is de extra leertijd ingevoerd. In alle 

16 wijken bieden wijkteams direct hulp bij gezinnen thuis. Om minder mensen afhankelijk te 

laten zijn van een uitkering, heeft de gemeente een speciaal team opgericht dat uitsluitend 

bemiddelt voor mensen van Zuid. Het aantal jongeren dat ingeschreven staat op een opleiding 

met een carrière startgarantie is gestegen van 3 in het eerste jaar van het programma, naar 307 

dit schooljaar. Het programma Steigers op Zuid om eigenaren te ondersteunen bij het 

verbeteren en onderhouden van de eigen woning is van start gegaan en Rotterdam reserveert 

daarnaast 10 miljoen in 2016 voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad. 

Voorzitter van het NPRZ Aboutaleb: “De kansen die mensen nodig hebben, worden hier 

gecreëerd. Ik roep bewoners op om deze met beide handen aan te grijpen.” 

 Het mentorenproject van Hogeschool Rotterdam dat eerder dit jaar de Nederlandse onderwijsprijs in 

de wacht sleepte, is uitgebreid: 375 HBO studenten begeleiden VMBO leerlingen van 4 VMBO 

scholen op Zuid. Het aantal door werkgevers beschikbaar gestelde carrière startgaranties is met het 

aansluiten van o.a. DeRotterdamseZorg en de voedingsmiddelenindustrie, gestegen van 100 naar 

360 plekken. Voor leerlingen op MBO1 niveau starten 12 werkgevers en instellingen met een 

praktijkgerichte leerroute om deze specifieke groep leerlingen direct toe te leiden naar werk.  

Vanwege de stijging van de instroom van mensen van Zuid in de uitkering, zijn met de gemeente 

Rotterdam nieuwe resultaatafspraken gemaakt waarbij 50 tot 55% van de capaciteit bij de gemeente 

ingezet wordt op Zuid. De uitstroom van mensen naar werk is het hoogste sinds de start van het 

programma. De corporaties op Zuid zijn van start gegaan met het vernieuwen van de woningvoorraad 

en er zijn verschillende projecten gerealiseerd die bijdragen aan de doelstelling.  



De verkoop van nieuwbouwwoningen in diverse projecten zoals de Fenixlofts in Katendrecht en het 

Voornsehof is goed verlopen. Wel vraagt het programmabureau van NPRZ aandacht voor het 

doorschuiven van projecten naar volgende jaren. Ook is er nog steeds een financieel tekort om de 

grondige herstructurering in de particuliere voorraad, aan te pakken. Met de op 15 december 

aangenomen motie in de Tweede Kamer is een zeer belangrijke stap hiervoor gezet. 

Noot voor de redactie: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Karín Oostenbrink - Fraai, 

Adviseur Werk en Communicatie Nationaal Programma Rotterdam Zuid, tel. 06-51074721 of e-mail: ki.fraai@rotterdam.nl. 

 

 


