
Project. Het project Talent voor Zorg City Campus MAX voorziet in extra 
ondersteuning en betere aansluiting naar de arbeidsmarkt aan jongeren die 
een opleiding volgen aan één van de ROC’s in de stad Utrecht. Ze hebben een 
eigen woongelegenheid in de City Campus MAX in Transwijk. De jongeren 
worden begeleid bij het wonen en krijgen daarnaast een stage of leer-werk-
traject. Het is de bedoeling dat leerlingen gaan werken in de zorgsector. Het 
project is begin 2010 als pilot van start gegaan.

Partners. De volgens partners zijn betrokken:

Pijler Partners Voornaamste verantwoordelijkheid

Leren MBO Utrecht, ROC MN Selecteren, aanleveren, monitoren kandi-
daten

Wonen Mitros, SSH Huisvesten van deelnemers

Werken AxionContinu, Vecht & IJssel Zorgen voor stageplekken 

Begeleiding/
coaching

SBWU Begeleiden/coachen van deelnemers

Kandidaten
 Er zijn 11 plaatsen beschikbaar binnen het project Talent voor Zorg City 
Campus MAX. Vanuit MBO UTRECHT zijn er sinds de start van het project 7 
leerlingen (BOL) geplaatst. Hiervan hebben inmiddels 3 leerlingen een start-

Kosten

De partijen maakten de volgende kosten:

Partij Ontwikkelkosten Kosten 3-jaars  
periode (2010-
2012)

Kosten 6-jaars 
periode  
2010-2015

ROC MN 0,0 48,0 96,0

MBO Utrecht 0,5 2,2 4,4

AxionContinu/Vecht 0,0 0,0 0,0

SBWU 0,0 105,0 210,0

Mitros 65 0,0 0

SSH 9,7 28,4 66,4

Subsidies 40 50,0 100

Totale kosten 115,2 233,6 476,8



Effecten. 
De volgende effecten zijn mogelijk bij een succesvolle uitvoering van het 
project:

Uitkomsten indicatieve MKBA. 
De investeringen in het project zijn bijna 600 duizend Euro in zes jaar. De 
ontwikkelkosten drukken door de korte doorloopperiode van het project sterk 
op het MKBA resultaat. Wanneer een Talent voor Zorg project op een andere 
locatie wordt opgestart zijn de ontwikkelkosten lager. Voor de periode tot 
2015 geldt dat de berekende maatschappelijke opbrengsten lager liggen dan 
investeringen. Hoe langer het project doorloop, des te positiever de resulta-
ten van de MKBA. De resultaten van de MKBA worden ook positiever indien 
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