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Onderwerp: Activiteiten Stichting Jobs-Score overgenomen door Nico Adriaans Stichting
Rotterdam, 8 juli 2015

Per 1 juli jl. zijn de activiteiten van Stichting Jobs-Score overgenomen door de Nico Adriaans Stichting
(NAS). Dit besluit is in nauw overleg met de Stichting Jobs-Score en de gemeente Rotterdam genomen.
Jobs-Score heeft met haar activiteiten een sterk beeldmerk gecreëerd in de stad. Zij is een zeer
herkenbare speler op het terrein van hulp aan, en activering van mensen die in de marge leven. Dit sluit
aan op de missie en visie van de NAS: hulp bieden aan kwetsbare (vaak verslaafde) dakloze
Rotterdammers door hen een thuis te geven, zelfstandig te laten wonen en een dagelijkse bezigheid aan
te bieden. Men kan stellen dat Jobs Score destijds voor de troepen uit liep met haar aanbod van
activering voor mensen die zich op grote afstand bevinden van de reguliere arbeidsmarkt.
De bundeling van krachten en expertise zal dan ook met name merkbaar zijn op het terrein van de
dagbesteding. De mensen van Jobs Score zijn een vertrouwd beeld in de stad. In hun herkenbare rode
hesjes zorgen ze voor een schone straat.
Daarnaast vervullen zij een belangrijke rol bij de RET. Rob van der Werf (manager Vlootservices RET):
“Naast de normale dagelijkse schoonmaak van de voertuigen zien wij dat de voertuigen gedurende de
dag ook vervuilen. Bij de trams en de metro’s wordt een groep van 35 medewerkers van Jobs Score
ingezet om op plekken waar de voertuigen overdag kort stilstaan snel het grove vuil uit de voertuigen te
ruimen. Dit gebeurt al jaren in goede samenwerking, tot tevredenheid van zowel Jobs- Score als de RET
en daarmee onze reizigers. Alleen al in de avonden ruimen zij zo een 100 grote vuilniszakken uit de
voertuigen.”
De NAS zal deze samenwerking met de RET uiteraard voortzetten. Ze speelt hiermee ook in op de
ontwikkelingen binnen de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo), waarmee gestreefd wordt naar
de participatie van zoveel mogelijk Rotterdammers.
Tot slot. De NAS streeft ernaar, en is actief met het uitbouwen van haar aanbod in de stad.
Het overnemen van de activiteiten van Jobs-Score is een logische stap in dit proces.

