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De directeur/algemeen bestuurder (gemiddeld 0.28FTE op basis van 36uur) wordt beloond middels 

een vast uurtarief. De overige commissarissen vervullen hun functie onbezoldigd. 

Stichting Track the Talent heeft geen medewerkers in loondienst. 

 

Aanpak stichting Track the Talent   

Aanleiding 

Het programma Track the Talent (TTT) loopt al elf jaar succesvol in de gemeente Amsterdam. TTT 

wordt ook in Den Haag, Haarlem en Amersfoort uitgevoerd. Eind 2011 is er een landelijke stichting 

Track the Talent opgericht met als doelstelling:  

• het uitvoeren van pilot edities van het project in nieuwe steden  

• overdracht naar lokale makelaar na succesvolle pilot 
● het borgen van de kwaliteit van TTT in de diverse steden 
● het opbouwen van een landelijk expertise om lokale projecten te ondersteunen 
● het genereren van landelijke naamsbekendheid  
● coördinerende functie voor landelijke sponsoren / deelnemers 

 

Ter ondersteuning van deze doelstellingen is het volgende plan voor de continuering en uitbreiding 

van Track the Talent opgesteld.  

Visie 

Door het behalen van een startkwalificatie, een goed beeld van de mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt en een verbeterd zelfbeeld, hebben (laaggeschoolde) jongeren meer kans om een baan 

te vinden die bij hen past en zo een toekomst op te bouwen.  

Missie 

Door heel Nederland zoveel mogelijk laaggeschoolde jongeren stimuleren door te leren om zo hun 

kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

  



Hoe 

Met een landelijke coördinatie wil de stichting in zoveel mogelijk Nederlandse steden het Track the 

Talent project gaan uitrollen. Het betreft hier lokale pilot edities die vanuit de landelijke stichting 

worden ondersteund met expertise, naamsbekendheid en landelijk deelnemende bedrijven. Stichting 

Track the Talent werkt hiervoor nauw samen met een ingehuurde lokale makelaar via een franchise 

formule en de vaste TTT consultants.  

Daarnaast wordt de uitvoer van Track the Talent Amsterdam gecontinueerd. 

Taken die Stichting Trackt the Talent uitvoert om het Amsterdamse project en de pilotedities 

succesvol te laten draaien zijn o.a: 

• Beleidsvoering 

• Concept- en kwaliteitsbewaking 

• Periodieke evaluatie 

• Netwerken/acquisitie (scholen/welzijnsinstellingen en bedrijven benaderen) 

• Resultaatmeting 

• Fondsenwerving 

• Algehele planning en coördinatie project 

• Optimaliseren samenwerking bedrijven/scholen/welzijnsinstellingen 
 

Doelgroep 

De doelgroep van stichting bestaat uit de volgende vier groepen:  

● de lokale initiatiefnemers (intermediairs / makelaars) welke per stad een of meerdere TTT 
trajecten overnemen na een succesvolle piloteditie. Deze groep bestaat uit vrijwilligers en 
stichtingen/zzp-ers.  

● bedrijven die de stichting financieel willen ondersteunen of die willen deelnemen aan de 
trajecten in de verschillende steden 

● scholen en jongerencentra door het hele land welke potentiële deelnemers zijn van de lokale 
trajecten. 

● praktijk /VMBO /MBO -niveau jongeren die (willen) deelnemen aan Track the Talent in hun 
stad 

  



Balans en staat van baten en lasten 2016 

 

 

Stichting Track the Talent 2016

na toekenning reserves

Balans per 31-12-2016 Balans per 31-12-2015

Nog te ontvangen bedragen 1 4.420€                           61.759€                       

Liquide middelen 27.244€                         6.060€                          

Totaal Activa 31.664€                         67.819€                       

Reserves 2

Continuiteitsreserve 416€                             17.479€                         

Bestemmingsreserves 23.120€                       13.683€                         

23.536€                         31.162€                       

Overlopende projecten -€                               24.218€                       

Nog verschuldigde bedragen 3 8.128€                           12.439€                       

Totaal passiva 31.664€                         67.819€                       

Lasten Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015

Personeelskosten franchise en organisatie 26.604€                         38.188€                         30.072€                         

Personeelskosten projecten 58.963€                         61.758€                         95.969€                         

Activiteitenkosten projecten 7.657€                            13.280€                         8.515€                            

Promotie en overhead totale organisatie 7.058€                            15.350€                         9.749€                            

Onvoorzien  3.350€                            6.429€                            3.584€                            

Totaal Lasten 103.632€                       135.005€                       147.889€                       

Baten

Subsidies 48.627€                         48.627€                         54.903€                         

Fondsen 30.003€                         47.884€                         72.362€                         

Sponsors 603€                               26.994€                         5.778€                            

Eigen Inkomsten 16.773€                         11.500€                         13.840€                         

Totaal baten 96.006€                         135.005€                       146.883€                       

Saldo -7.626€                          -€                                -1.006€                          

Continuiteitsreserve 17.063€                         -€                                -2.470€                          

Bestemmingsreserve Amsterdam -9.437€                          -€                                3.476€                            

Resultaat -0€                                  -€                                -€                                


