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Algemeen

Doelstelling
Talentfabriek010 is een coöperatie van sociale ondernemingen in Rotterdam, actief sinds zomer 2013. 
Het doel is om Rotterdammer met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een plek te bieden waar zij 
een netwerk hebben en een plek te bieden waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. 
Talentfabriek010 biedt hen een plek waar ze welkom zijn, een netwerk en structuur hebben en indien 
mogelijk een opleiding kunnen volgen. Zo’n 20% van onze deelnemers stroomt jaarlijks uit naar werk 
of een vervolgopleiding.

Rechtsvorm
De onderneming wordt gedreven in de vorm van een coöperatie die is opgericht op 27-12-2012

Inschrijving Kamer van Koophandel
De coöperatie is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam 
onder nummer 56870736.

Structuur
De coöperatie bestaat uit verschillende onderdelen en vestigingen die elk worden aangestuurd door 
een locatieleider. In het jaar 2020 had Talentfabriek010 drie naaiateliers (Feijenoord, Lombardijen en 
Crooswijk), een wasserette (Zuid), een kookstudio (Feijenoord) en stadsboerderij Natuurtalent in 
Schiebroek. De activiteiten van Talentfabriek010 bij wijk- en cultuurcentrum De Buurvrouw (een in 
2018 opgestarte samenwerking tussen Mundo, Worldfamous concepten, Fatimaschool en 
Talentfabriek010) zijn in de loop van 2020 ivm de corona pandemie gestaakt.

Bestuur
Het coöperatiebestuur bestaat uit 4 personen, 1 voorzitter en 3 bestuursleden:

- M. van den Berg (voorzitter)
- C. Popken (bestuurslid)
- D. Palumbo (bestuurslid)
- G. Okashi (bestuurslid)
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Toelich)ng jaarverslag 2020 

Een bijzonder jaar
Het jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest voor Talentfabriek010. Voor iedereen ongetwijfeld. De 
eerste maanden van het jaar zette de stijgende lijn in omzet en impact die in 2019 was ingezet zich 
voort. De verwachting was dat het een mooi jaar zou worden. Aan het eind van de voorjaarsvakantie, 
in februari, waren er wel wat geluiden over een virus en over problemen in Italië, Oostenrijk en 
Frankrijk, maar niemand maakte zich nog echt zorgen. Op 10,11 en 12 maart stond Talentfabriek010 
als deelnemer op een beurs voor Signing & Print. Bij binnenkomst werd onze temperatuur 
opgemeten. Bijzonder vonden we. Op donderdag 12 maart moest hals overkop de beurs afgebroken 
worden: grote bijeenkomsten, evenementen en theatervoorstellingen waren per direct niet meer 
toegestaan.  Op zondag 15 maart  moesten vanaf 18.00u alle café's en restaurants dicht en zaten we 
voor het eerst in een lockdown.

1e lockdown
Vanwege de covid-19 uitbraak in Nederland en wereldwijd, moesten er diverse maatregelen genomen 
worden door de overheid die direct effect hadden op de activiteiten van Talentfabriek010. Op 12 
maart werden alle voorstellingen op onze locatie De Buurvrouw geannuleerd en vanaf 15 maart 
moesten de horeca van De Buurvrouw en op Natuurtalent gesloten worden, inclusief de verhuur van 
ruimten en alle andere activiteiten die op deze locaties plaats vonden. De Lockdown die vanaf dat 
moment inging, had ook gevolgen voor de productiekeuken en de mini-wasserette en in de 
naaiateliers werden in de eerste weken van de lockdown veel opdrachten teruggehaald. 

Naast schade door de verse voorraad die we niet meer konden verkopen, daalde in de eerste weken 
van de lockdown onze omzet met 60%. De kasinkomsten van onze locatie Natuurtalent liggen in de 
periode november tot en met maart altijd laag, in verband met het weer: mensen zitten liever met 
mooi weer bij Natuurtalent, dan met slecht weer. De dagbesteding en de verhuur voor vergaderingen 
gaat dan altijd nog wel door. De Buurvrouw heeft juist traditioneel een dip in de maand augustus 
vanwege de zomervakantie en piekt normaalgesproken in de maanden juni en juli vanwege de 
afsluiting van het schooljaar en in de maanden november en december, vanwege alle 
eindejaarsactiviteiten. Tijdens de 1e lockdown hadden Natuurtalent en De Buurvrouw nauwelijks 
inkomsten en namen de inkomsten uit verkoop door de wijkateliers ook af. Waar Natuurtalent de 
inkomsten in de periode na 1 juni nog goed heeft weten te maken, is De Buurvrouw niet meer over 
de dip heen gekomen. In de 2e lockdown, vanaf oktober zakte de omzet van De Buurvrouw en 
Natuurtalent weer volledig in. De wijkateliers hebben zich in de tweede helft van het jaar redelijk 
hersteld en zijn ook goed door de 2e lockdown gekomen. 

Noodfonds
Het Anton Jurgensfonds heeft samen met het Oranjefonds in het voorjaar een noodvoorziening 
verstrekt zodat Talentfabriek010 de lonen van een aantal van haar medewerkers kon blijven 
doorbetalen. Dit was nodig omdat we om verschillende redenen niet in aanmerking kwamen voor de 
NOW-regeling en de TOGS. Talentfabriek010 werkt met een payroll bedrijf en is dus niet zelf de 
werkgever. Het payrollbedrijf compenseerde de lonen van een groot deel van onze medewerkers niet 
omdat zij in fase 1 van hun contract zaten. Dit zijn medewerkers die bij Talentfabriek010 die binnen 
Talentfabriek010 een traject hebben afgelegd, waaronder het volgen van een MBO-1 opleiding en die 
onder begeleiding betaalde werkervaring opdoen, met als doel dat zij uiteindelijk kunnen 
doorstromen naar een betaalde werkplek elders. Voor hen zou een loonstop betekenen dat ze 
zouden terugvallen in de bijstand, wat onwenselijk was omdat een aantal van hen ook net aan een 
vervolgopleiding was begonnen. Een terugval in de bijstand zou zeer waarschijnlijk ook het einde van 
de opleiding betekenen en dan was het nog maar de vraag of ze dit later weer mochten oppakken van 
hun casemanagers.
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We hebben er tijdens de 1e Lockdown voor gekozen om 
zoveel mogelijk continuïteit te blijven bieden aan onze 
medewerkers en de deelnemers. Voor onze deelnemers, 
die vaak sociaal kwetsbaar en geïsoleerd zijn, was het heel 
belangrijk om ook tijdens de lockdown het huis uit te 
kunnen gaan en even in een andere omgeving te zijn. Voor 
de deelnemers voor wie dat niet mogelijk was, hebben we 
gezorgd dat het contact bleef, door wekelijks te bellen en 
te inventariseren wat er nodig was. Dankzij de 
noodvoorziening van het Anton Jurgensfonds (in 
samenwerking met het Oranjefonds) hebben we die 
continuïteit kunnen bieden aan onze deelnemers en 
medewerkers en konden we na de lockdown zonder al te 
veel problemen de draad weer oppakken.

De projecten 

Vooral de Buurvrouw en de wijkateliers hebben geleden onder de eerste lockdown. Tijdens de 
tweede lockdown zijn we met onze activiteiten in De Buurvrouw gestopt. Het percentage omzet van 
de Buurvrouw werd alleen nog maar lager en wij zagen hier geen verandering in komen op korte 
termijn. Het risico dat de kosten voor de Buurvrouw uiteindelijk de inkomsten van de overige 
activiteiten zouden drukken was te groot. De naaiateliers daarentegen gaan door en er blijven ook 
wel opdrachten binnen komen. De inkomsten van de naaiateliers nemen elk jaar toe. Ook in 2021 
verwachten we dat ze toe zullen nemen. Talentfabriek010 is onderdeel van SynUP geworden en ook 
het verwerven van eigen opdrachten gaat elk jaar beter. 

Natuurtalent was tijdens de 
2e lockdown ook gesloten, 
maar heeft altijd een dip in 
de omzet in  de 
wintermaanden en zal zich 
ook in het voorjaar beter 
kunnen herstellen dan de 
Buurvrouw dat kon. 
Afgelopen zomer bleek 
Natuurtalent een bijzonder 
populaire plek, vanwege de 
ruimte en vanwege het feit 
dat we er in de buitenruimte 
een aantal corona-proef 
evenementen hebben kunnen 
organiseren die erg goed 
aansloegen bij het publiek. Bij 
de Buurvrouw waren daar 
veel minder mogelijkheden 
voor. We verwachten daarom 
dat de omzet Natuurtalent 
stijgt ten op zichtte van 
eerdere jaren.

 4



SROI

In 2020 hebben we ook inkomsten uit SROI compensatieorders opgenomen onder de post fondsen 
en subsidies, de inkomsten uit SROI waren in dat jaar nog erg laag. Het percentage SROI-compensatie 
orders bedroeg in 2020 ongeveer 6%. Dit aandeel inkomsten uit SROI zal de komende jaren stijgen 
tot 10%. De planning was dat dit 15 -20% zou bedragen, maar we hebben hier door de 
omstandigheden vertraging in opgelopen.

  

Omzet

In 2020 hebben we ondanks alles toch nog 88% van de omzet gedraaid die we in 2019 hebben 
gedraaid. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de noodsteun die we hebben ontvangen om de 
inkomstenderving tijdens de 1e en de 2e lockdown op te vangen. De verwachting is dat 2021 nog 
steeds een lastig jaar zal worden. Onze verwachting en hoop is dat we aan het begin van de zomer 
2021 weer enigszins normaal zullen kunnen werken. De belangrijkste onzekere variabele is dan nog 
wel wat het economische effect van de crisis op de samenleving is en in hoeverre dat gevolgen zal 
hebben op de omzet. Daarom is het uitgangspunt dat we in 2021 ongeveer op 80% van de omzet van 
2019 zullen zitten. 

Kosten

De begeleiding van de deelnemers is altijd de grootste kostenpost voor Talentfabriek010, zo ook in 
2020. Onder normale omstandigheden bedragen de personeelskosten zo’n 80% van de omzet. In 
2019 hebben we meer kosten gehad omdat met name op Natuurtalent de horeca werd versterkt, 
wat initieel een investering is die uiteindelijk in 2020 heeft geleid tot een verbetering. In de ateliers 
was tegelijkertijd ook een wisseling van mensen gaande die wat meer kosten met zich meebracht. In 
2020 hadden we naar verhouding hogere personeelskosten vanwege de lockdown, omdat van een 
aantal mensen de kosten doorliepen, terwijl er geen inkomsten waren.
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Balans Talen4abriek010 

 

2020 2019
ACTIVA € €

MATERIELE ACTIVA 20.603       31.748    
- Grond / gebouwen -             980          
- Inventaris 19.369       28.946    
- Computers 1.234         1.822       

VORDERINGEN 45.736       84.107    
- Debiteuren 15.703       49.801    
- Verstrekte leningen 4.000         -           
- Waarborgsommen 5.073         5.073       
- Te ontvangen BTW 17.514       22.042    
- Overlopende activa 3.446         7.191       

LIQUIDE MIDDELEN 40.352       50.605    
- Kas 1.456         20.455    
- Bank 38.896       30.150    

TOTALE ACTIVA 106.691    166.460  

2020 2019
PASSIVA € €

EIGEN VERMOGEN -78.533     -81.358   
- Eigen Vermogen -78.533     -81.358   

VOORZIENINGEN 4.000         -           
- Voorzieningen 4.000         -           

LANG VREEMD VERMOGEN 61.800       71.800    
- Overig lang vreemd vermogen 61.800       71.800    

KORT VREEMD VERMOGEN 119.424    176.018  
- Crediteuren 9.919         58.585    
- Af te dragen btw -             -           
- Nog te ontvangen facturen 23.736       300          
- Te besteden Subsidies en Fondsen 62.500       115.783  
- Overig kort vreemd vermogen 23.269       1.350       

TOTALE PASSIVA 106.691    166.460  
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Winst & Verlies Talen4abriek010 

 

2020 2019
€ €

Omzet en overige opbrengsten 689.190      705.926      
- Omzet 311.369      429.976      
- Overige opbrengsten 377.821      275.950      

- Inkoopkosten 82.445         92.395         
- Personeelskosten 433.862      591.806      
- Huisvestingskosten 61.112         65.145         
- Kosten machines/inventaris 2.167           -               
- Kosten vervoersmiddelen 1.977           -               
- Kantoorkosten 14.445         11.623         
- Verkoopkosten 2.053           5.934           
- Algemene kosten 15.648         4.936           
- Bankkosten 2.051           2.970           
- Afschrijvingen 15.343         12.492         
Totale inkoop- en bedrijfskosten 631.103      787.301      

Bedrijfsresultaat 58.087         -81.375       

Financiele baten en lasten
- Overige baten en lasten 55.262         -               
Totale financiele baten en lasten 55.262         -               

Netto resultaat 2.825           -81.375       
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Balansspecifica)e Talen4abriek010 - Ac)va 

 

2020 2019
ACTIVA € €

MATERIELE ACTIVA 20.603         31.748         
Gebouwen en terreinen 11.165         11.165         
Afschrijving gebouwen en terreinen -11.165       -10.185       
Inventaris 63.997         59.798         
Afschrijving Inventaris -44.628       -30.852       
ICT apparatuur 2.938           2.938           
Afschrijving ICT apparatuur -1.704          -1.116          

VORDERINGEN 45.736         84.107         
Debiteuren 15.703         49.801         
Leningen 4.000           -               
Waarborgsommen 5.073           5.073           
Te ontvangen BTW 17.514         22.042         
Nog te ontvangen diensten -               7.191           
Vooruitbetaalde inkoopfacturen 3.446           -               

LIQUIDE MIDDELEN 40.352         50.605         
Kas 1.456           20.454         
Mollie 1.978           -               
Paypal Izettle -               -               
Rabobank 0331.175797 36.536         28.918         
Triodos 0781437865 382              1.233           

TOTALE ACTIVA 106.691       166.460       
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Balansspecifica)e Talen4abriek010 - Passiva 

 

2020 2019
PASSIVA € €

EIGEN VERMOGEN
Resultaat dit jaar 2.825           -81.375       
Algemene reserve -81.358       17                 

-78.533       -81.358       

VOORZIENINGEN
Voorziening dubieuze debiteuren/leningen 4.000           -               

4.000           -               

LANG VREEMD VERMOGEN
Lening Anton Jurgens Fonds 15.000         25.000         
Lening M.van den Berg 46.800         46.800         

61.800         71.800         

KORT VREEMD VERMOGEN
Crediteuren 9.919           58.585         
Af te dragen btw -               -               
Nog te ontvangen facturen 23.736         300              
Vooruitbetaalde verkoopfacturen -               -               
Vooruitontvangen bedragen 2.269           -               
Te besteden Subsidies en Fondsen 62.500         115.783       
Nog te betalen posten 21.000         1.350           

119.424       176.018       

TOTALE PASSIVA 106.691       166.460       
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Winst & Verliesspecifica)e Talen4abriek010 

 

2020 2019
€ €

Omzet en overige opbrengsten
Omzet eten 78.725         146.346       
Omzet drank 9% 48.918         68.035         
Omzet drank 21% 10.280         13.961         
Omzet non-food 8.175           10.074         
Omzet verhuur 47.249         76.016         
Omzet dagbesteding 44.562         42.318         
Omzet strijkgoed 6.186           9.320           
Omzet naaigoed + mondkapjes 67.274         63.906         
Giften en donaties 1.789           2.385           
Subsidies en fondsen 259.996       273.565       
Vrijval subsidies en fondsen 115.783       -               
Diverse opbrengsten 253              -               

689.190       705.926       

Inkoopkosten
Inkopen 0% btw 1.758           452              
Inkopen 9% btw 52.671         10.470         
Inkopen 21% btw 24.704         6.587           
Diverse inkopen 3.312           74.886         

82.445         92.395         

Personeelskosten
Begeleiding 365.163       481.886       
Vrijwilligersvergoedingen 20.372         26.210         
Management 40.995         72.210         
Kantinekosten 333              573              
Opleidingen 6.999           10.927         

433.862       591.806       

Huisvestingskosten
Huur gebouwen 37.770         40.293         
Onderhoud en reparaties gebouw 4.211           4.263           
Energiekosten 10.562         10.756         
Schoonmaak- en afvalkosten 4.094           4.953           
Gemeentelijke heffingen 4.475           4.880           

61.112         65.145         

 10



Vervolg Winst & Verliesspecifica)e Talen4abriek010 

 

2020 2019
€ €

Kosten machines/inventaris
Diverse kosten inventaris 716              -               
Onderhoud machines/inventaris 1.451           -               

2.167           -               

Kosten vervoersmiddelen
Onderhoud en reparaties 889              -               
Brandstof 450              -               
Motorrijtuigenbelasting 244              -               
Parkeerkosten 394              -               

1.977           -               

Kantoorkosten
Kantoorartikelen 1.141           1.453           
Porti 691              755              
Telefoon- en Internetkosten 3.724           4.090           
Kosten software 656              1.011           
Contributies/Abonnementen 7.803           4.314           
Diverse kantoorkosten 430              -               

14.445         11.623         

Algemene kosten
Accountants en administratiekosten 10.550         4.450           
Notariskosten 1.490           -               
Diverse bedrijfsverzekering 2.514           2.112           
Verschillen 511              -1.626          
Diverse algemene kosten 583              -               

15.648         4.936           

Bankkosten
Bankrente- en kosten 2.051           2.970           

2.051           2.970           
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Vervolg Winst & Verliesspecifica)e Talen4abriek010 

 

2020 2019
€ €

Kosten machines/inventaris
Diverse kosten inventaris 716              -               
Onderhoud machines/inventaris 1.451           -               

2.167           -               

Kosten vervoersmiddelen
Onderhoud en reparaties 889              -               
Brandstof 450              -               
Motorrijtuigenbelasting 244              -               
Parkeerkosten 394              -               

1.977           -               

Kantoorkosten
Kantoorartikelen 1.141           1.453           
Porti 691              755              
Telefoon- en Internetkosten 3.724           4.090           
Kosten software 656              1.011           
Contributies/Abonnementen 7.803           4.314           
Diverse kantoorkosten 430              -               

14.445         11.623         

Algemene kosten
Accountants en administratiekosten 10.550         4.450           
Notariskosten 1.490           -               
Diverse bedrijfsverzekering 2.514           2.112           
Verschillen 511              -1.626          
Diverse algemene kosten 583              -               

15.648         4.936           

Bankkosten
Bankrente- en kosten 2.051           2.970           

2.051           2.970           

Verkoopkosten
Brandstofkosten zakelijk -               142              
Reclamekosten en drukwerk 1.748           5.497           
Overige verkoopkosten 305              295              

2.053           5.934           
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Vervolg Winst & Verliesspecifica)e Talen4abriek010 

 

2020 2019
€ €

Afschrijvingskosten
Afschrijvingen gebouwen en terreinen 979              1.251           
Afschrijvingen bedrijfsinventaris 13.776         10.707         
Afschrijvingen ICT apparatuur 588              534              

15.343         12.492         

Overige baten en lasten
Inhaalafschrijving debiteuren administratief 23.710         -               
Inhaalafschrijving debiteuren oninbaar 7.787           -               
Inhaalafschrijving crediteuren administratief 226              -               
Inhaalafschrijving kasgelden voorgaande jaren 19.539         -               
Dotatie voorziening debiteuren corona 4.000           -               

55.262         -               

Netto Resultaat 2.825           -81.375       

 13



Gehanteerde grondslagen 

Grondslagen voor ac)va en passiva 

Materiële vaste ac)va 
De materiële vaste ac0va worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd met de op basis van 
geschaOe levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van 
deze verkrijgingprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikneming. Jaarlijks wordt als volgt afgeschreven: 

- Gebouwen en terreinen 10% 
- Inventaris 20% 
- ICT apparatuur 20% 

Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. In verband met mogelijke 
oninbaarheid van debiteuren en verstrekte overbruggingskredieten als gevolg van de coronacrisis is 
een voorziening opgenomen. 

Belas)ngen 
Bij de omzetbelas0ng wordt uitgegaan van volledige aZrekbaarheid van voorbelas0ng. De afdracht 
van belas0ngen vindt plaats volgens het geldende regime van vrijstelling (o.a. dagbesteding), 
verlaagd (o.a. eten en non-alcoholische drank) en verhoogd tarief (o.a. verhuur, alcoholische drank en 
non-food ar0kelen). 

Lang Vreemd vermogen 
Het lang vreemd vermogen wordt gevormd door een tweetal leningen. De eerste lening betreZ een 
Social Impact Lening van uit het Anton Jurgensfonds die jaarlijks wordt afgelost bij het voldoen aan 
vooraf gestelde sociale impactdoelstellingen. De tweede lening betreZ een lening van directeur M. 
van den Berg aan Talen8abriek010, bestaande uit niet in rekening gebrachte uren in de periode t/m 
2018. Hiervoor is geen aflossingsschema overeengekomen maar wordt afgelost indien de financiële 
ruimte dit toestaat 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

NeIo omzet 
Onder neOo omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
diensten onder aZrek van kor0ngen en de over de omzet geheven belas0ngen. 

Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten zijn de aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten, niet zijnde omzet. 
Hiertoe behoren de opbrengsten vanuit fondsbijdragen en subsidies, giZen en dona0es. 

Inkoop- en bedrijfskosten 
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De inkoopkosten hebben betrekking op de inkoopwaarde van de in het boekjaar geleverde goederen 
en diensten en betreffen de kosten voor inkopen horeca, materialen en grondstoffen. De 
bedrijfskosten zijn eveneens toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. 

Incidentele kosten/opbrengsten 
In verband met professionalisering van de boekhouding en de migra0e naar een nieuw 
boekhoudpakket zijn alle balansposten onder de loep genomen en opgeschoond waar nodig. Dit 
betreZ de saldi van de liquide middelen, debiteuren, crediteuren en de te besteden subsidies en 
fondsbijdragen. De effecten hiervan zijn verantwoord als incidentele baten en lasten onder de 
financiële baten en lasten, met uitzondering van de vrijval van de te besteden fondsbijdragen, deze 
zijn verantwoord onder de omzet. 
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