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Beschrijving traject 
D’ROEM staat voor Durven Rekenen Op Eigen 

Mogelijkheden. D’ROEM is een traject waar 

jongeren tussen de 16-27 jaar intensief worden 

begeleid op sociaal en emotioneel gebied. 

Tegelijkertijd wordt horeca ingezet als middel in 

deze begeleiding. De jongeren runnen de 

lunchroom, verzorgen cateringopdrachten en 

kunnen in een periode van 3-6 maanden een 

erkend horeca-vakdiploma behalen: KAS (keuken-

assistent) of BAS (bedienings-assistent) en 

werkervaring opdoen. 

Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden en 

algemene werknemersvaardigheden. De jongeren 

worden begeleid bij het bereiken van het doel van 

dit project: het vinden van een (bij)baan, een 

opleiding of een combinatie daarvan. 

Dit hoeft niet perse in de richting horeca te zijn.  

 

Instroom flexibel.  

 

D’ROEM is een brug naar de toekomst. Een plek 

waar jongeren met al hun mogelijkheden en 

beperkingen terecht kunnen en zichzelf mogen zijn. 

Naast het behalen van het vakdiploma is het van 

belang dat jongeren hun eigen kwaliteiten 

ontdekken en deze positieve krachten gaan 

gebruiken om zich in de maatschappij te kunnen 

redden en sturing te kunnen geven aan hun eigen 

leven. 

 

Contactpersoon traject 

Naam: Roline Julen 

Telnr.: 06 43 37 64 59 / 070 310 70 78 

E-mail: info@d-roem.nl   

 

Meer info: 

Aanmelden: neem contact op met 

Roline voor beschikbaarheid 

plekken en aanmeldprocedure 

Trajectprijs: €7.500 per traject 

Kantoor: Joseph Ledelstraat 32       

Lunchroom: Joseph Ledelstraat 50 

Website: www.d-roem.nl  

Doelgroep 

- Jongeren tussen de 16-27 jaar; 

- Jongeren zonder 

startkwalificatie; 

- MBO 2 haalbaar op termijn; 

- Jongeren voor dagbesteding. 

 

Let op: Haagse jongeren hebben altijd 

voorrang en traject is alleen voor 

Haagse jongeren gratis. Voor andere 

jongeren mits er plek is en tegen 

betaling van de trajectprijs door 

woongemeente. 

Unieke Kracht  

- Individuele begeleiding; 

- D’ROEM start flexibel; 

- Vakdiploma in 3 tot 6 maanden; 

- Geen kosten; 

- Bedrijfskleding; 

- Maatschappelijke projecten. 

Schoolcomponent? 

                 Vakdiploma SVH 
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