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De locaties van Talentfabriek010 hebben allemaal de vorm van een wijkbe-
drijf. Wijkbewoners zijn welkom om binnen te lopen en mee te doen, 
eerst in het kader van activering, later als vrijwilliger en zelfs als stagiaire. 
Vaak komen mensen uit eenzaamheid. Ze willen wat nuttigs doen, andere 
mensen ontmoeten en wat bijdragen aan de wijk. 

De voorzieningen, begeleiding en opleidingen die Talentfabriek010 biedt, 
worden gefinancierd met de inkomsten uit de opdrachten die de wijkate-
liers krijgen. De wijkbewoners worden heel nauw bij de totstandkoming 
van deze opdrachten betrokken. Ze zijn er trots op dat ze op die manier 
zelf bijdragen aan de instandhouding van de wijkateliers en in hun eigen 
toekomst investeren.

Talentfabriek010 heeft leden, opdrachtgevers en partners, zoals de zor-
gaanbieders waarvoor Talentfabriek010 als onderaannemer de dagbeste-
ding van clienten verzorgt. Ook de gemeente Rotterdam is een partner. 
In de tweede helft van 2016 is bijvoorbeeld een pilot uitgevoerd in het 
gebied Hillegersberg-Schiebroek om mensen voor activering direct, dus 

zonder tussenkomst van andere organisaties, naar Talentfabriek010 door 
te verwijzen. 

In de korte tijd dat Talentfabriek010 bestaat is het gelukt om voor bijna 
80% financieel zelfredzaam te zijn. Voor de overige 20% worden de activi-
teiten van Talentfabriek010 gesteund door Stichting Doen, het Oranje-
fonds en een privaat fonds. Talentfabriek010 is deze fondsen zeer erkente-
lijk voor hun vertrouwen en de betrokkenheid. 

De verhouding van 80% financiële zelfredzaamheid en 20% maatschappelij-
ke financiering is precies wat Talentfabriek010 nastreeft. Dit vanwege de 
maatschappelijke doelstelling die de organisatie zichzelf stelt om Rotter-
dammers met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden hun ta-
lenten te ontwikkelen. We zijn blij dat we maatschappelijke partners heb-
ben die deze doelstelling delen, zodat het maatschappelijke draagvlak van 
de activiteiten van Talentfabriek010 wordt gewaarborgd.

Mireille van den Berg, directeur en oprichter Talentfabriek010
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Wie ben je?
Mijn naam is Hester Lentz en ik woon en werk in Rotterdam.

Wat doe je hier?
In het voorjaar 2016 ben ik voor het eerst in contact gekomen met de Talentfabriek010. Het 
concept en de visie van de Talentfabriek010 fascineert mij. Een sociale onderneming, een echt 
Rotterdams initiatief met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen te bren-
gen en talenten ontwikkelen. Iedereen heeft immers een talent! 

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Ik zie het als een kans om met mijn achtergrond in Human Resource Management maatschap-
pelijk meer te kunnen betekenen en mijn ervaring te delen. Het is ontzettend leuk om betrok-
ken te zijn bij het reilen en zeilen van de Talentfabriek010, dat letterlijk en figuurlijk zo dicht bij 
mij staat. 

Talentfabriek010 is opgericht in december 2012 en sindsdien uitgegroeid tot een organisatie die op vijf locaties in vier wij-
ken aan meer dan 120 Rotterdammers een activeringsplek, dagbesteding, vrijwilligerswerk of stage biedt.



Nieuw bestuur
Eind 2016 heeft het oude bestuur, wat Talentfabriek010 de 
eerste jaren heeft geholpen te professionaliseren, plaats 
gemaakt voor een nieuw bestuur. Talentfabriek010 bedankt 
oud voorzitter Noella de Jager en Said Kasmi voor hun 
inzet. Cees Zandbergen zal nog tot het voorjaar in het be-
stuur blijven. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit: 
Hester Lentz, wijkbewoner in het gebied Hilligersberg-
Schiebroek waar Talentfabriek010 actief is en bezoeker 
van Natuurtalent, 

Didi Wortelboer, actief als vrijwilliger bij Talentfa-
briek010 in Lombardijen met grote betrokkenheid bij 
Rotterdammers op Zuid.

Dorine Ruter, zakelijk leider van Hotspot Hutspot, één 
van de ondernemers in de coöperatie Talentfa-
briek010. 

Het bestuur heeft een belangrijke rol in het controleren 
van de activiteiten en de jaarrekeningen van Talentfa-
briek010. Daarnaast heeft het bestuur een adviserende rol, 
bijvoorbeeld in de versterking van het netwerk met het 
bedrijfsleven.
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Wie bent je?
Mijn naam is Didi Wortelboer. ik ben al jaren samen met mijn schatje Arie en werk ook al lang in de 
biologische groente en fruit. Ik ben er van overtuigd dat duurzaamheid de enige weg is, of het nu om 
voeding voor de mens of voor de geest gaat. Ik heb een hekel aan verkwisting van spullen en talent, 
vandaar dat toen de Talentfabriek010 op mijn pad kwam alles op zijn plek viel. Naast mijn best 
drukke werk doe ik aan yoga om lijf en leden een beetje lenig te houden en de kop stil te krijgen, 
daarnaast help ik Arie regelmatig met zijn duurzame cateringbedrijf, ben ik mentor voor jongeren 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en schrijf ik graag.
 
Wat doe je hier?
Op een creatieve manier werken met mens en materiaal, mogelijkheden zien waar anderen vaak in 
beperkingen blijven hangen en verbindingen tot stand brengen in plaats van te denken in tegenstellin-
gen, dat spreekt me aan. 

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Ik hoorde laatst iemand heel mooi zeggen, ‘ Zorgen moet je doen, niet maken!’ en dat zie ik ook te-
rug bij de Talentfabriek, men zorgt er voor elkaar en helpt elkaar op weg. 
 

Wie ben je?
Ik ben Dorine Rüter, zakelijk leider van hotspot hutspot in Rotter-
dam. 

Wat doe je hier?
Op verschillende plekken in de stad werkt hotspot hutspot sa-
men met Talentfabriek010. Om die reden zijn we dan ook aange-
sloten als lid van de coöperatie. Daarnaast ben ik sinds kort ac-
tief als bestuursvoorzitter van Talentfabriek010. 

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Talentfabriek010 heeft in de korte tijd dat zij actief is al grote 
meerwaarde laten zien. Voor betrokken Rotterdammers die mee-
werken in de diverse ateliers en andere locaties. Voor de dyna-
miek die ontstaat in de omliggende buurten. Maar ook voor de 
stad als geheel, waarvoor Talentfabriek010 een inspirerende so-
ciaal onderneming is.



4

Leden

Opdrachtgevers

Vrijwilligers
wijkbewoners

Bedrijfsleven

overheid

Onderwijs

zorgaanbieders

Ondernemerscoöperatie UA (vereniging)
Talentfabriek010 is een ondernemerscoöperatie en heeft 
niemand in dienst. De leden van de coöperatie zijn de onder-
nemers die op het terrein of in één van de panden van Talent-
fabriek010 hun bedrijf zijn gestart of zich bij Talentfabriek010 
hebben aangesloten vanwege de doelstelling.

Doelstelling
Talentfabriek010 heeft geen winstoogmerk en heeft als de 
doelstelling om Rotterdammers met een afstand tot de ar-
beidsmarkt de kans te bieden hun eigen talenten te ontwikke-
len en zo zelf die afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. 
Dit doet Talentfabriek010 in haar wijkateliers en op Natuurta-
lent waar iedereen welkom is om mee te doen. Hier kunnen 
mensen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, hun pro-
fessionele ontwikkeling en aan hun netwerk. Samen met roc 
Zadkine biedt Talentfabriek010 een MBO-1 niveau opleiding 
aan voor de vrijwilligers. Zij gaan één dag in de week naar 
school en volgen hun praktijkstage bij Talentfabriek010. Talent-
fabriek010 is een erkend leerwerkbedrijf voor stagiaires uit 
het MBO. Op Natuurtalent worden praktijkstages gereali-
seerd voor drie VSO scholen uit de omgeving.
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Werk als middel

Talentfabriek010 gebruikt werk als middel om mensen weer te activeren. Dit doen we in 
een omgeving die iedereen uitnodigt om mee te doen. Bij Talentfabriek010 ligt de nadruk 
op leren en werken. Door weer geprikkeld te worden en te ontdekken ‘dat je veel meer 
kan dan je misschien wel dacht’, krijgen mensen weer ambitie, gaan ze doelen stellen en 
zijn ze weer toekomstgericht. De deelnemers van Talentfabriek010 hebben uiteenlopende 
motieven om aan de slag te willen gaan. Even uiteenlopend als de motieven, is hun achter-
grond: van hoogopgeleid tot ongeschoold en analfabeet. Wat hen verbindt is dat ze op 
zoek zijn naar naar een manier om invulling te geven aan hun dag. De werkwijze van Talent-
fabriek010 is gebaseerd op 3 pijlers:

 Ontwikkelen van een netwerk
 Persoonlijke ontwikkeling
 Professionele vaardigheden

Netwerk

Een belangrijk onderdeel van de werkwijze van Talentfabriek010 is het vormen van een 
netwerk om nieuwe ideeën te krijgen en sociaal en zakelijk verder te komen. Talentfa-
briek010 doet dit door haar deelnemers voortdurend in contact te brengen met andere 
wijkbewoners, ondernemers, studenten en organisaties uit het netwerk van Talentfa-
briek010 zelf. Door de vrijwilligers bijvoorbeeld actief bij alle gesprekken met opdrachtge-
vers te betrekken en door stageplekken te bieden voor MBO en HBO stagiaires, komen 
de deelnemers dagelijks in contact met mensen buiten hun eigen kring. Door dit soort 
contacten wordt het denken over de eigen mogelijkheden positief gevormd. 

Persoonlijke ontwikkeling

De ateliers van Talentfabriek010 zijn in de eerste plaats laagdrempelige ontmoetingsplaat-
sen in de wijk: iedereen is welkom om even binnen te komen en een kijkje te nemen. De 
meeste deelnemers komen op deze manier binnen: op zoek naar gezelligheid en een bezig-
heid.  Als iemand het naar zijn zin heeft en blijft komen, dan wordt hem of haar een vrijwilli-
gerscontract aangeboden. Vervolgens wordt er gekeken naar persoonlijke doelen, bijvoor-
beeld op het gebied van leren, werken en taal. Door (kleine en) haalbare doelen te stellen, 
kunnen zij vervolgens successen ervaren en er vertrouwen in krijgen dat zij meer kunnen 
leren. Een vrijwilliger bij Talentfabriek010 krijgt niet alleen zelf hulp om vaardigheden te 
verwerven, maar wordt ook betrokken bij de ontwikkeling van anderen, bijvoorbeeld door 
anderen te helpen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 
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Wie ben je?
Ik ben Oneisa, ik ben moeder van 4 kinderen. 

Wat doe je hier?
Ik kom hier al een tijd lang in het naaiatelier. Ik heb laatst ook mijn mbo niveau 1 diplo-
ma behaald. Ik ben nu klaar met de opleiding en ben aan het kijken wat ik hierna wil 
gaan doen. In Syrië heb ik een diploma laboratorium behaald en ik zou graag daar een 
opleiding van willen volgen.

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou? 
In het naaiatelier heb ik veel dingen geleerd. Ik heb veel gordijnen gemaakt, maar ook 
mee geholpen met de collectie van Joanna. Ik heb hier in het naai atelier geleerd hoe ik 
een jurk moet maken en heb ook mijn eigen jurk toen gemaakt. Talentfabriek010 heeft 
veel voor mij betekent. Dankzij de Talentfabriek heb ik opleiding kunnen volgen en heb 
ik geleerd wat doorzetten is. Ik heb ook andere vrouwen leren kennen en daar ben ik 
heel blij mee.





Professionele ontwikkeling

De doelgroep van Talentfabriek010 bestaat voor een groot deel uit mensen die langer dan 5 
jaar werkeloos zijn en daarom tot de doelgroep activering behoren. Zij vallen binnen de ge-
meente onder de dienst Maatschappelijk Opvang en niet onder de dienst Werk & Inkomen. 
Om deze reden zijn er voor hen weinig mogelijkheden beschikbaar om ondersteund te wor-
den richting werk, de aanname is dat hun afstand tot de arbeidsmarkt daarvoor te groot is. In 
veel gevallen is de afstand tot de arbeidsmarkt inderdaad heel groot: mensen zijn de taal onvol-
doende machtig, hebben geen eerdere werkervaring en geen (relevante) opleiding. Toch is de 
wens om te gaan werken groot. 

Veel deelnemers bij Talentfbriek010 hebben geen (in Nederland erkende) opleiding. Daarom 
krijgt iedereen het aanbod om bij Talentfabriek010 een MBO entreeopleiding te doen. Talentfa-
briek010 werkt hiervoor samen met ROC Zadkine. De deelnemers gaan één dag in de week 

naar school en lopen stage bij Talentfabriek010. Het entreetraject bij Talentfabriek010 biedt 
wijkbewoners toegang tot het beroepsonderwijs.  

Het behalen van het entreediploma is voor veel vrijwilligers een belangrijke eerste stap om de 
afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De wens om ‘echt’ te gaan werken, wordt ook gesti-
muleerd door de vorm van Talentfabriek010, als wijkbedrijf waar met echte opdrachten wordt 
gewerkt. Veel deelnemers denken door hun ervaring bij Talentfabriek010 voor het eerst na 
over zelfstandig ondernemerschap of gaan zich actief oriënteren op werk.  De uitstroom naar 
werk is op dit moment nog moeilijk, daarom heeft Talentfabriek010 dit als doelstelling voor 
2017 gesteld: het aangaan van partnerschappen met werkgevers en het creëren van werkplek-
ken in de wijk. Hierover meer in hoofdstuk 4 over de toekomstplannen van Talentfabriek010.
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Wie ben je?
Zehra Bagci (20 jaar), stagiaire van het Albeda college en doe de opleiding Allround 
mode/maatkleding. Ik zit in het derde leerjaar en moet een stage afronden van 448 
uur. Ik ben hier terecht gekomen via mijn mentor. Zij raadde mij Talentfabriek010 
aan, omdat zij mij sociaal vond en dat komt hier goed te pas. Dit omdat je met veel 
mensen te maken krijgt.  

Wat doe je hier?
Ik doe echt van alles. Ik zit niet alleen achter de naaimachine, of alleen te tekenen. Ik 
help de anderen door dat ik hen soms advies en tips geef. Verder help ik met het naai-
en en de dingen hier om heen.

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Talentfabriek010 brengt mij gezelligheid. De plek geeft mij zin om naar mijn stage te 
gaan. Ook leer ik hier veel praktische dingen, maar ik leer ook veel op sociaal gebied.  
Verder ben ik hier meer over verschillende culturen te weten gekomen en heb ik nieu-
we contacten op gedaan.



Feiten en cijfers 2016

Talentfabriek010 is in oktober 2016 uitgebreid met een nieuwe locatie in de wijk 
Crooswijk. Daar delen wij het pand met restaurant HotspotHutspot. In totaal zijn er 
nu naast stadsboerderij Natuurtalent vier wijkateliers in Feijenoord, Lombardijen, 
Schiebroek en Crooswijk. Met de vier wijkateliers bereiken wij op dit moment 103 
deelnemers. Hiervan doen er op dit moment 29 mee aan de MBO entreeopleiding. 9 
deelnemers hebben op 5 juli 2016 hun diploma gehaald. Eén deelneemster uit Lom-
bardijen is aan het werk gegaan als begeleidster in het naaiatelier in Schiebroek en 
één deelneemster is na het behalen van haar diploma in dienst gegaan bij het bedrijf 
waar ze solliciteerde voor een leerwerkplek voor een vervolgopleiding. Vier deel-
neemsters zijn doorgestroomd naar een MBO 2 opleiding.

Werkgelegenheid

Talentfabriek010 creëert als ondernemerscoöperatie zelf ook werkgelegenheid. Ieder-
een die betaalde werkzaamheden voor Talentfabriek010 verricht doet dit als zelfstan-
dig ondernemer.  Alle locaties van Talentfabriek010 worden door één of meer (star-
tende) ondernemers geleid en ook bij Natuurtalent zijn meerdere ondernemers aan-
gesloten, meer hierover in het hoofdstuk 3. De ateliers Feijenoord en Lombardijen 
worden geleid door twee zelfstandig ondernemers en in Schiebroek is een vrijwillig-
ster betaald aan het werk gegaan. Het atelier in Crooswijk wordt geleid door twee 
oud-stagiaires van Talentfabriek010 die in 2016 hun niveau 4 opleiding mode hebben 
afgerond. Zij zijn starters en worden hierin begeleid door Talentfabriek010. 
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Wie ben je?
Maghali Felipa, 55 jaar. Werkt sinds september 2016 als begeleider op 
het Naaiatelier Schiebroek. Ik ben in 2007 uit Curacao naar Nederland 
gekomen om mijn kinderen een goede opleiding en een grotere kans op 
werk te geven. 

Wat doe je hier
Nadat ik mijn inburgeringstoets en verschillende branchegerichte certifica-
ten had behaald, deed ik vrijwilligerswerk als begeleider van gehandicap-
ten bij Pameijer. Ik kwam bij Talentfabriek010 in Lombardijen terecht om-
dat ik vrijwilligerswerk in de buurt zocht en goed kan naaien. 

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Ik heb de mogelijkheid gegrepen om via Talentfabriek010 mee te doen 
aan de MBO1 opleiding. Eind januari 2017 behaal ik mijn diploma. Daar-
naast heb ik nu ook betaald werk bij Talentfabriek010 gevonden. Vier da-
gen per week run ik het naaiatelier in Schiebroek. ‘Talentfabriek010 is 
mijn brood en ook een plek waar in nieuwe mensen leer kennen. Via Ta-
lentfabriek010 heb ik mijn doelen: een opleiding en een betaalde baan, 
kunnen realiseren.’
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Wie ben je?
Mijn naam is Jane Kimani. Ik ben in 2001 op 16 jarige leeftijd vanuit Kenia naar Nederland gekomen. Ik heb een Mbo2 
diploma Helpende Zorg en Welzijn gehaald, maar het is nog niet gelukt om hiermee een baan te vinden. 

Wat doe je hier?
Ik kom naar het naaiatelier van Talentfabriek010 in Schiebroek om actief te blijven, mensen te ontmoeten en de taal te 
blijven oefenen. Ik help daar 3 dagdelen per week mee met de verschillende naaiopdrachten. 

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Voor mij is het naaiatelier een plek waar ik mijn stres kan vergeten, even los kan komen van de dagelijkse zorgen over 
ziekte, verblijfsvergunningen en dergelijke.  De gesprekken met andere vrouwen over van alles en nog wat, vind ik heel 
leuk. We hebben het over het opvoeden van pubers en andere dingen die ons thuis bezig houden, we praten ook over 
politiek en we wisselen recepten uit. Heel divers dus!

Wie ben je?
Mevrouw Ahmed. Ik kom uit Somalië en ik woon nu in Feijenoord.

Wat doe je hier?
Ik loop hier stage, want ik zit in het eerste jaar van mbo bij Zadkine (inmiddels geslaagd). Op maandag ga ik naar 
school en andere dagen loop ik hier stage. Ik heb hier geen vaste plek, ik help overal een beetje. Zoals koken, strij-
ken, opruimen, helpen bij de tassen enz. Dus ik ben flexibel en help waar ik kan.

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Talentfabriek010 maakt mijn niveau hoog. Mijn taal is verbeterd en het maakt mij ook sterker en ik leer ook ver-
schillende dingen. Ook leer ik over hoe ik met verschillende mensen kan omgaan en over andere culturen en talen. 
Als je echt iets wil leren, dan kan jij dat hier leren. Mensen ondersteunen je hier om dingen te leren en ze helpen je 
als je vragen hebt. 



Financiering

In 2016 kon Talentfabriek010 78% van de kosten dekken 
met de inkomsten uit productie en dienstverlening. De 
overige 22% waren afkomstig uit fondsen (o.a. Stichting 
Doen) en een subsidie voor dekking van de huur en de 
kosten van Natuurtalent. De verhouding van ±80% eigen 
inkomsten en ±20% uit fondsen of subsidies wordt door 
Talentfabriek010 als wenselijk beschouwd omdat de or-
ganisatie met haar activiteiten een antwoord geeft op 
een maatschappelijk vraagstuk. Door maatschappelijke 
partners, zoals fondsen en de gemeente, aan haar activi-
teiten te koppelen wordt de weg open gezet voor geza-
menlijke oplossingsrichtingen.  

Wederkerigheid

In het verdienmodel van Talentfabriek010 is de wederke-
righeid tussen de organisatie en de deelnemers een be-
langrijk element. Door hen te betrekken bij de werk-
zaamheden van de ondernemers worden er leerwerk-
plekken gecreëerd. De inkomsten die dit genereert wor-
den gebruikt om de leerwerkplekken te financieren.

Feijenoord Lombardijen Schiebroek Crooswijk

Deelnemers 38 25 35 6

In opleiding 5 15 8 1

Diploma 6 3

Werk 1 1

Vervolgopleiding 3 1
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Wie ben je?
Ik ben Hafida Atif. Ik ben geboren in Marokko en ik heb vier kinderen. Twee 
kinderen hebben rechten gestudeerd en één woont in Australië en de ander 
in Koeweit. Eén van mijn kinderen heeft gewerkt bij de gemeente. Mijn jong-
ste doet nu niks. 

Wat doe je hier?
Ik kook van alles. Wat er nodig is dat maak ik. Dit eten wordt bijvoorbeeld 
verkocht bij Natuurtalent of voor catering.  

Wat betekent Talentfabriek010 voor jou?
Ik vind het gewoon gezellig. Ik hou van koken en ik leer ook meer dingen. Ik 
vind het goed om aan het werk te zijn, omdat ik niet thuis wil zitten om niks 
te doen. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en dat wil ik nu ook doen. Ook 
leer ik om samen te werken en leer ik veel mensen kennen. Dit vind ik fijn 
omdat ik in Nederland geen familie heb. Mijn man is ook ziek en als ik dan 
bij Talentfabriek ben dan vergeet ik dit. Ik denk er dan niet aan. Ik ben dan 
gewoon even uit mijn problemen.



Pilot activering in Schiebroek

De tweede helft van 2016 heeft er een pilot gelopen bij  
Talentfabriek010 in Schiebroek. In samenspraak met de 
activeringscoaches van het gebied Hillegersberg Schie-
broek zijn gedurende dit halve jaar mensen voor active-
ring direct doorverwezen naar het naaiatelier of natuur-
talent, afhankelijk van hun interesse. Talentfabriek010 
biedt in Schiebroek ook Nederlandse taallessen aan en 
veel deelnemers maken de combinatie taalles en naaiate-
lier. 

Voorheen konden mensen niet direct naar Talentfa-
briek010 worden doorverwezen, maar ging dit via een 
andere organisatie. Dit was omslachtig en leidde vaak tot 
verwarring bij de deelnemers. Met de pilot werd onder-
zocht in hoeverre het direct doorverwijzen leidt tot acti-
vering.

De vraag die in deze pilot ook beantwoord moest wor-
den, was of het naaiatelier en Natuurtalent genoeg te 
bieden zouden hebben om mensen te activeren en of 

Talentfabriek010 voldoende capaciteit zou hebben om 
deze mensen een plek te bieden. Uit deze pilot is geble-
ken dat Talentfabriek010 met haar twee locaties in Schie-
broek voldoende capaciteit heeft om continuïteit te bie-
den voor activeringsplekken. In totaal zijn er in 6 maan-
den tijd 24 personen naar Talentfabriek010 doorverwe-
zen en 6 personen hebben zelf de weg naar Talentfa-
briek010 kunnen vinden. Van alle deelnemers kan gezegd 
worden dat ze succesvol geactiveerd zijn en dat zij meer-
dere dagdelen per week naar de taalles, het atelier of 
natuurtalent komen. Twee deelnemers zijn in 2016 door-
gestroomd naar de opleiding, twee starten in maart 
2017 met de opleiding en één deelnemer is nu actief op 
zoek naar een baan. 

Direct kunnen doorverwijzen is zowel Talentfabriek010 
als de activeringscoaches goed bevallen. De pilot is nu 
afgelopen, daarom zal worden gekeken of er vanaf 2017 
een duurzamere samenwerking op het gebied van active-
ring mogelijk is.
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Wie ben je?
ik ben Wimala. Ik ben 55 jaar. Ik ben 39 jaar getrouwd en heb 2 kinderen, mij oudste zoon woont in Sri Lanka.

Wat doe je hier?
In het naaiatelier heb ik veel geholpen met verschillende opdrachten. Ik heb gewerkt aan de gordijnen, ik heb hier stage 
gelopen voor mijn school. 

Wat betekent Talentfabriek010 voor je?
Talentfabriek010 heeft veel voor mij betekent. Zij hebben mij een opleiding aangeboden en heb nu mijn diploma gehaald. 
Ook heb ik Nederlands en rekenen geleerd. Ik wil de Talentfabriek010 bedanken voor de kansen die ze mij hebben gege-
ven en raad ik aan andere vrouwen aan.
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Huiskamer

Natuurtalent is gevestigd op het voormalige Berberisschooltuinencomplex 
aan de Veldkersweg 50. De schooltuinen zijn sinds 2012 op last van de ge-
meente gesloten en sindsdien ligt het terrein braak. Talentfabriek010 zag hier 
mooie kansen en heeft een verzoek ingediend voor het beheer met als doel-
stellingen er een ontmoetingsplek voor de wijk van te maken en er kansen 
te creëren voor Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Inmiddels is Natuurtalent de huiskamer van de wijk geworden en wordt er 
plek geboden voor activering, dagbesteding, praktijkstages, recreatie en vrij-
willigerswerk. Hiermee ontstaat er op Natuurtalent een unieke mix van be-
zoekers, vrijwilligers, mensen met een beperking en mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt.

Van de wijk

Gemiddeld bezoeken 1000 wijkbewoners per maand Natuurtalent. Zij ko-
men om thee te drinken op het terras, voor hun boodschappen bij het 
Rechtstreex afhaalpunt of in de winkel van Natuurtalent, om te spelen met 
hun kinderen of om te wandelen. Schiebroekers vieren hun verjaardag, baby-
shower, kinderfeestje en zelfs hun bruiloft bij Natuurtalent. Daarnaast is Na-
tuurtalent beschikbaar als vergaderlocatie voor lokale bedrijven. Er worden 
teamuitjes bij Natuurtalent georganiseerd en uiteenlopende workshops gege-
ven. Het mooie is dat bedrijven die één keer zijn geweest, vaak terugkomen: 
Natuurtalent maakt een onuitwisbare indruk.
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Voor de wijk

Natuurtalent biedt maandelijkse evenementen die in samenwerking met wijkbewoners 
worden georganiseerd, zoals  de Fadoavond, het Summertimefestival, muziek in de groene 
ruimte en de Puurtalentmarkt. Deze evenementen zijn voor iedereen toegankelijk en over 
het algemeen gratis. Wijkbewoners kunnen met hun ideeën bij Natuurtalent komen, Na-
tuurtalent biedt de voorzieningen en helpt mee met de organisatie en publiciteit.

Door de wijk

Natuurtalent wordt draaiende gehouden door de enthousiaste inzet van wijkbewoners en 
ondernemers die het terrein beheren, onderhouden, het Rechtstreexpunt bemensen, de 
dieren helpen verzorgen en meehelpen in het theehuis. Daarnaast zijn er goede banden 
met het speciaal onderwijs in de wijk, het praktijkonderwijs en het startcollege. Inmiddels 
weten ook zorgaanbieders en de overheid Natuurtalent te vinden voor dagbesteding en 
activering.

Unieke mix

Natuurtalent wordt gekenmerkt door de unieke mix van mensen die er actief is. Dit loopt 
uiteen van wijkbewoners die graag iets doen in en voor de wijk, leerlingen van het speciaal 
onderwijs, Rotterdammers die bij Natuurtalent een activeringsplek hebben tot mensen die 
om welke reden dan ook op Natuurtalent kansen zien om aan hun eigen ontwikkeling te 
werken. Sind 2016 is Talentfabriek010 onderaannemer van Pameijer en zijn er gesprekken 
gaande met nog twee zorgaanbieders. Dit alles wordt gecoördineerd door een bevoegde 
en betrokken zorgprofessional die de eindverantwoordelijkheid heeft en garant staat voor 
de veiligheid. Deze professional is zelf als vrijwilliger begonnen en heeft begin 2016 een 
MBO-niveau 4 opleiding afgerond, waarvoor ze haar praktijkstage bij Natuurtalent heeft 
gevolgd. 
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Het aantal mensen wat professioneel begeleid moet worden neemt de laatste maanden zo snel 
toe dat hiervoor inmiddels een tweede professional is aangetrokken. Vanaf begin 2017 heeft 
Natuurtalent ook een aanbod voor clienten met een PGB.

Door deze unieke mix komen alle mensen die actief zijn bij Natuurtalent op een vanzelfspre-
kende manier met elkaar en met de wijkbewoners die Natuurtalent bezoeken in contact. Wij 
verbinden hiermee verschillende doelgroepen, van jong tot oud, met en zonder beperking, van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot ondernemers.

Gedurende de hele week vindt de begeleiding plaats. Doordeweeks ligt de nadruk op het spe-
ciaal onderwijs en de dagbesteding en in de weekenden zijn er meer vrijwilligers uit de wijk 
actief. Elke zaterdag komt er een groep clienten van Zero&Sano, een nieuwe samenwerkings-
partner van Talentfabriek010, onder leiding van een professional in opleiding. Zij werken in het 
theehuis in het kader van hun dagbesteding.
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Feiten en CijfersFeiten en Cijfers

Aantal bezoekers per maand 1000

Aantal vrijwilligers 28

Dagbesteding / activeringsplekken 12

Stage (PRO/ MBO/ HBO) 3

Praktijkstage 3 VSO scholen

Aantal betrokken ondernemers 7
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9 juli North Sea Jazz Round Town

9 september, Muziek in de groene ruimte

12 & 13 maart, NLdoet

9 april, meet & greet met 
de boeren van Recht-
streex

26 maart Bijeenkomst gedenkbos

14 mei, Plantjesmarkt

2 januari, nieuwjaarsborrel

11 juni, Summertime festival

17-08 Ontwerpmiddag Woodcompany

18 september Kunstfesti-
val huiskamerroute

8 oktober 

30 oktober Haloween

30 november uitreiking Nam pro-

6 mei, Fadoavond

9 april, opening Workshopruimte 30 juni jubileum Doordewijks

17 september opening expositie 
beeldentuin

12-11 Muziek in de Groene ruimte: Per-
cussieduo LipStick

18 december meezingcon-
cert met Frederike Schonis

22 december Vrijwilligersdag

25-08 High tea ouderen 
uit de wijk

2016

https://www.facebook.com/noortje.koot.9/videos/1780102555585750/
https://www.facebook.com/noortje.koot.9/videos/1780102555585750/
https://www.facebook.com/noortje.koot.9/videos/1780102555585750/
https://www.facebook.com/noortje.koot.9/videos/1780102555585750/
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Verdiepen versus uitbreiden

Talentfabriek010 heeft in 2017 zichzelf tot doel gesteld om 
in de wijken waar zij al actief is het concept van de wijkate-
liers te versterken. Uitbreiden naar nieuwe wijken zal in 
2017 geen prioriteit hebben. Talentfabriek010 is in 2012 
begonnen met als doel activeren. Daar is in 2015 de MBO-
opleiding in samenwerking met Zadkine bij gekomen en nu 
is er een nieuwe behoefte ontstaan: doorstroomplekken 
naar werk. Hiervoor zal Talentfabriek010 in 2017 zich gaan 
richten op het versterken van het zakelijk netwerk, het 
vinden van werkgevers die arbeidsplaatsen hebben voor 
de deelnemers van Talentfabriek010 die hier aan toe zijn. 

Op dit moment is het vinden van arbeidsplaatsen voor de 
deelnemers nog heel moeilijk omdat het voor werkgevers 
bijna niet aantrekkelijk is om iemand uit de doelgroep acti-
vering in dienst te nemen. Daarom zal Talentfabriek010 in 
2017 ook zelf doorstroomplekken proberen te creëren 
met behulp van het concept van Micro-Franchise. Dit is 
een instrument dat beproefd is in ontwikkelingslanden om 
de allerarmsten een kans te geven om met minimale mid-
delen economische groei te bereiken. Talentfabriek010 wil 
dit concept in 2017 gaan uitzetten in de wijken waar zij al 
actief is door rondom de wijkateliers kleine bedrijfjes op 

te starten die draaien op de orders van Talentfabriek010, 
waar één of twee deelnemers de dagelijkse leiding hebben.  
Zo’n bedrijf kan op zichzelf weer een wijkatelier worden, 
waar wijkbewoners terecht kunnen voor activering, vrijwil-
ligerswerk en stage. Met dit sneeuwbaleffect wil Talentfa-
briek010 de wijkeconomie en de bedrijvigheid bevorderen, 
wat weer ten goede komt aan de leefbaarheid in de wijk. 
Voor een succesvolle micro-franchise, moet Talentfa-
briek010 grotere orders gaan verwerven en meer zeker-
heid krijgen over de continuïteit van opdrachten. Hier zien 
wij bijvoorbeeld mogelijkheden in de SROI verplichting van 
bedrijven die op die manier kunnen investeren in de wijk. 
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In veilige handen

Talentfabriek010 werkt op al haar locaties met mensen die 
zich in een kwetsbare positie bevinden, bijvoorbeeld door 
armoede, isolatie, een vluchtelingenachtergrond of een beper-
king. In de ateliers en op Natuurtalent willen wij een veilige 
situatie creëren waarin we rekening kunnen houden met ie-
ders achtergrond en tegelijkertijd zaken bespreekbaar kun-
nen maken. Dit vraagt veel van de professionals op de werk-
vloer. Om hen te ondersteunen en iets te bieden waar zij ten 
alle tijden op terug kunnen vallen, voert Talentfabriek010 in 
2017 het beleid ‘in veilige handen’ in. Dit is in eerste instantie 
gericht op organisaties die werken met minderjarigen en men

sen met een (verstandelijke) beperking, maar past ook prima 
bij Talentfabriek010, waar de soms traumatische ervaringen 
van de deelnemers er toe kunnen leiden dat zij kwetsbaar 
zijn. Talentfabriek010 heeft om deze reden haar werkwijze 
rondom de intake van vrijwilligers, contra-indicaties, de huisre-
gels, het aanvragen van VOG’s en de vertrouwenscontactper-
soon schriftelijk vastgelegd zodat deze toegankelijk is voor 
iedereen binnen de organisatie. In 2017 zal er extra aandacht 
worden besteed aan het goed onder de aandacht brengen 
van dit beleid bij alle professionals en vrijwilligers die een be-
geleidende rol hebben binnen Talentfabriek010. De kern van 

het beleid is dat ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt 
voorkomen door een goed beeld te krijgen van de deelne-
mers. Dit doen we bijvoorbeeld door bij iedere nieuwe deel-
nemer een intakegesprek af te nemen en de tijd te nemen 
om de verwachtingen over en weer helder te krijgen. Door 
middel van eenvoudige en positief geformuleerde huisregels 
wordt duidelijk gemaakt dat respect voor elkaar en elkaar’s 
grenzen een basisvoorwaarde is bij Talentfabriek010. Begelei-
ders krijgen ondersteuning om grensoverschrijdend gedrag te 
herkennen en er mee om te gaan. Alle personen die een bege-
leidende rol hebben, kunnen terugvallen op duidelijke richtlij-
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nen op het moment dat ze vaststellen dat er iets niet in orde is. 
Voor alle personen met een begeleidende rol wordt een inventa-
risatie naar opleidingsbehoefte gedaan en op basis daarvan wordt 
een scholingsplan gemaakt. Iedereen binnen Talentfabriek010 kan 
met signalen, klachten of vragen terecht bij de vertrouwenscon-
tactpersoon. Deze handelt de klachten discreet af en documen-
teert ze, zodat er na afloop een interne evaluatie kan plaatsvin-
den. De klachten zelf worden desgewenst anoniem behandeld. 
De beschrijving van de werkwijze van Talentfabriek010 is op te 
vragen via post@talentfabriek010.nl. 
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Voor meer informatie, kijk op www.talentfabriek010.nl of volg 
ons op www.facebook.com/talentfabriek en
www.facebook.com/natuurtalent010

Je kunt Talentfabriek010 bereiken via post@talentfabriek010.nl
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