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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
JINC werd in 2003 opgericht als initiatief tegen de armoede en het verval in Amsterdam 

Nieuw-West. Ruim 14 jaar later zijn we uitgegroeid tot een landelijke organisatie met ruim 

370 partners in het bedrijfsleven en het onderwijs. Het doel van JINC: een proeftuin 

creëren voor leren en ondernemen, zodat jongeren spelenderwijs kennis kunnen maken 

met economie en werk. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

Wij zijn in 2017 gestart in Schiedam met het organiseren van projecten voor kinderen met 

een sociaaleconomische achterstand. De projecten die actief zijn in Schiedam, zijn de 

bliksemstage en bedrijfsbezoeken van een halve dag. Zo wordt de leerlingen de 

mogelijkheid geboden om een kijkje te nemen bij verschillende organisaties en ook 

daadwerkelijk iets mogen doen. Ook het project sollicitatietraining loopt bij de scholen in 

Schiedam. Hierbij presenteren managers en het HR personeel van organisaties de 

belangrijkste aspecten van het sollicitatieproces. De projecten vinden onder schooltijd 

plaats en richten zich op basisscholen en VMBO scholen in Schiedam. 

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Wij zijn goed in het in contact brengen van leerlingen en bedrijven. Wij slaan dus een brug 

tussen enerzijds de scholen, en anderzijds bedrijven. Wij zien een positief effect tussen dit 

verband. Het project bliksemstage wordt ingezet in de groepen 7 en 8 van de basisscholen 

en het eerste en tweede jaar van het VMBO. Dit, omdat de leerlingen in die periode bezig 

zijn met het oriënteren over hun beroepskeuze en toekomst. De sollicitatietraining is voor 

alle VMBO leerlingen van het derde jaar. Zo worden zij voorbereid op het solliciteren op de 

arbeidsmarkt. 

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Met het bereiken van andere organisaties en leerlingen in breed perspectief. Momenteel 

werken we al samen met DOCK, GGZ Delfland, Frankelandgroep, Orado, De 

Kansenfabriek en Argos. De organisaties kunnen ons ondersteunen door begeleiding van 

leerlingen naar activiteiten gericht op het verkleinen van de kloof tussen leerlingen en de 

organisaties. Daarnaast kunnen zij de meerwaarde van hun organisatie opwekken bij de 

leerlingen. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
Door nauw samen te werken met scholen en evalueren gericht op continue verbetering. 

Daarnaast wordt bij de afsluiting van een project geëvalueerd met zowel de leerlingen als 

de docenten. 
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6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
In 2017 hebben we ongeveer 250 leerlingen bereikt. Voor 2018 is de verwachting 500 
leerlingen. Wij werken samen met 25 bedrijven, 32 trainers, 2 basisscholen in Schiedam en 
1 VMBO school. 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Wij bereiken de leerlingen via de scholen, dat is altijd onder schooltijd. Daarnaast nemen 

we contact met scholen via alle mogelijke manieren die denkbaar zijn. 

leerlingen via scholen – onder schooltijd. Via bellen, alle manieren die te bedenken zijn. 

 

 

 

JINC 
Adres:   Dordtselaan 45-47, 3081 BE Rotterdam 

Contactpersoon:  Martha Hendrix (projectleider) 

E-mail:   rotterdam@jinc.nl 

Tel:   010 – 760 07 10 

Website:   www.jinc.nl 

Omvang:   80 medewerkers landelijk, 3 in Schiedam (1 fte) 


