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Het bestuur van Talentfabriek010 bestaat
uit Didi Wortelboer, Hester Lentz en
Charlotte Popken.

Bij Talentfabriek010 zijn inclusiviteit, zelfredzaamheid en participeren geen
holle kreten. Een mooi voorbeeld zag ik er voor mijn neus, een jonge vrouw
kwam binnen met de opmerking: ‘Ik kan niets!’ Een jaar later kreeg juist zij
als eerste een vraag van koning Willem Alexander tijdens zijn bezoek aan
Natuurtalent en ze antwoordde zo helder en enthousiast alsof hij een goede
bekende was. Na afloop vertelde ze dat ze het gevoel had een kilometer
gegroeid te zijn bij Talentfabriek010 en de wereld aan te kunnen.
Waar ze eerst amper iets durfde te zeggen, laat staan in het
Nederlands, spreekt ze nu vrijuit, heeft ze een MBO diploma, een
betaalde baan en net zo belangrijk, is ze onderdeel van een
netwerk en heeft ze het gevoel weer mee te tellen.

Dit inspirerende jaarverslag geeft een goede inkijk in wat er in Rotterdam
speelt en wat er in 2018 bereikt is dankzij de tomeloze energie van Mireille
en alle betrokkenen. Talentfabriek010 betekent ook veel voor mij. Ik leerde
er als nieuwe Rotterdammer de stad en vooral de mensen sneller kennen. Er
zijn weinig initiatieven die zo mooi de Rotterdamse mentaliteit en haar
inwoners weerspiegelen: uitgaan van mogelijkheden, hard werken, direct in
aanpak en zeer divers qua samenstelling en initiatieven. Iedereen is er van
waarde, of je er nu vrijwilliger, stagiaire, medewerker of ondernemer bent,
je wordt gezien, gehoord en telt mee. Het is voor mij het levende bewijs dat
het wél kan; samen leven!
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In Rotterdam ontvangen op dit moment
46.210 mensen een bijstandsuitkering. Dat
is 8,6% van de totale bevolking (CBS, 2017)

Talentfabriek010 is een sociale onderneming, opgericht in 2012. Wij zijn
sociaal omdat wij geen winstoogmerk, maar een maatschappelijke
doelstelling hebben. Namelijk om zoveel mogelijk Rotterdammers met een
afstand tot de arbeidsmarkt de kans te bieden om een plek te hebben
buitenshuis waar ze gewaardeerd worden en aan hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling kunnen werken. Dit is belangrijk omdat meer
dan 20.000 Rotterdammers al zolang in de bijstand zitten, dat de gemeente
hen niet kansrijk acht om nog aan het werk te komen. Voor hen heeft de
gemeente geen aanbod van werktrajecten en opleidingen. Als je geïsoleerd
en in armoede leeft, zoals veel van deze mensen, dan is het moeilijk om dit
zelf te organiseren en is het belangrijk dat je plekken hebt zoals bij de
wijkondernemingen van Talentfabriek010 om toch nieuwe mensen te
ontmoeten en nieuwe vaardigheden te leren. Ieder mens wil leren en
vooruit, dat is belangrijk.
Voor de mensen die in de doelgroep activering zitten geldt dat
ze in armoede leven en vaak ook nog sociaal geïsoleerd zijn (CBS,
2018). Dit heeft negatieve gevolgen op hun ontwikkeling en het
vermogen kansen te pakken of zelf te creëren (Plantinga,
Zeelenberg & Breugelmans, 2017).

Talentfabriek010 is op dit moment met zes verschillende ondernemingen
actief in vier wijken in Rotterdam. Elke onderneming wordt geleid door een
oud-deelnemer die hier een betaalde werkplek heeft. In totaal werken 18
mensen bij Talentfabriek010, dit zijn voor het grootste deel ouddeelnemers. Talentfabriek010 heeft de ambitie om uit te breiden naar nog
meer wijken in Rotterdam en daarbuiten om zodoende nog meer
Rotterdammers uit de doelgroep activering te kunnen bereiken, een plek in
de wijk te bieden waar ze een netwerk hebben en aan hun eigen
ontwikkeling kunnen werken. Hiervoor hebben wij een partner nodig die
met ons een ondernemingsactiviteit wil opstarten en een ruimte die
centraal in de wijk ligt en zichtbaar is. Door in elke wijk te werken in de
vorm van een wijkonderneming, lukt het ons om de begeleiding van onze
deelnemers voor het grootste deel zelf te financieren uit de inkomsten van
onze producten en diensten.
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4
Talentfabriek010 was in 2018
actief in 4 wijken in Rotterdam.

In die vier wijken hebben wij 6
wijkondernemingen, die
worden gedraaid door
wijkbewoners.

18

150

In totaal hadden in 2018 18
mensen een betaalde werkplek
bij Talentfabriek010.

Verdeeld over de 6
ondernemingen waren er in
2018 150 deelnemers actief bij
Talentfabriek010.
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DE 4 STAPPEN VAN
TALENTFABRIEK010

1

2

laagdrempelige activering

Vrijwilligerswerk

Talentfabriek010 richt zich op de
Rotterdammers waarvoor de
gemeente geen aanbod heeft. Dit
omdat zij geen werkervaring of
opleiding hebben of de taal
onvoldoende machtig zijn. In veel
gevallen gaat het om mensen die
geïsoleerd en in armoede leven. In
Rotterdam gaat het om ± 20.000
mensen.

Wijkbewoners zijn welkom om
binnen te lopen, mee te doen en als
ze het leuk vinden, vrijwilliger te
worden.Vrijwilligerswerk is voor
veel deelnemers belangrijk: om het
huis uit te komen, een netwerk op te
bouwen en te ontdekken waar ze
goed in zijn.

3

4

Stage

Werk

Talentfabriek010 biedt in
samenwerking met Zadkine
startcollege de mogelijkheid om deel
te nemen aan een entreeopleiding:
één dag in de week naar school en
praktijkstage bij Talentfabriek010.
Per jaar starten ± 30 deelnemers aan
de opleiding.

Van de deelnemers die de entreeopleiding
hebben gedaan, stroomt ongeweer de
helft door naar betaald werk of een
vervolgopleiding. Voor de mensen die
niet doorstromen naar opleiding of werk
is vrijwilligerswerk van belang om
anderen te ontmoeten en zich
gewaardeerd te voelen.
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Het atelier Feijenoord is het eerste atelier
waar Talentfabriek010 6 jaar geleden mee
gestart is

Op de locatie Feijenoord wordt vooral geproduceerd voor het label 'Beat
the Bag'. Dit is een label van VerdraaidGoed, een samenwerkingspartner van
Talentfabriek010. Onder dit label worden van naaibare restmaterialen, zoals
vlaggen en zeildoek, nieuwe producten gemaakt. In 2018 heeft er een
oriëntatie plaatsgevonden om de licentie voor dit label te verwerven en
vanaf de start van 2019 is dit gerealiseerd. Dit betekent dat er in het 4e
kwartaal van 2018 een aantal veranderingen hebben plaatsgevonden in de
naaiateliers. Talentfabriek010 heeft zich eind 2018 helemaal voorbereid om
de werkzaamheden rondom het label Beat the Bag over te nemen. Wim
Rooijakkers, de locatieleider van Feijenoord, heeft de coördinatie van de
drie ateliers op zich genomen om de productie in alle drie de ateliers op
dezelfde wijze te laten verlopen, uit de deelnemersgroep van Feijenoord
zijn twee deelnemers geselecteerd die de locatieleiding van Feijenoord op
zich gaan nemen. Een medewerker van Talentfabriek010 is in het laatste
kwartaal van 2018 ingewerkt door het team van VerdraaidGoed en zal vanaf
begin 2019 in nauwe samenspraak met Wim Rooijakkers zich volledig met de
acquisitie en administratie rondom het label bezighouden.
De werkwijze in het atelier Feijenoord is dat elk product wordt
opgesplitst in heel veel kleine stappen van eenvoudig tot zeer
complex. Op die manier kan iedereen die betrokken is bij het
atelier overal aan meewerken terwijl er genoeg uitdaging blijft
om door te ontwikkelen.

Talentfabriek010 werkt samen met veel verschillende organisaties,
waaronder Stichting Nieuw thuis Rotterdam (SNTR). Deze stichting zet zich
in voor de huisvesting en integratie van Syrische statushouders.
Talentfabriek010 biedt werkstages met als doel om de deelnemers van SNTR
hierbij te ondersteunen. Vooral in het atelier in Feijenoord zijn in 2018 veel
deelnemers van SNTR actief geweest. Drie van hen zijn in 2018 ook aan een
opleiding begonnen.
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In 2018 heeft 1 deelnemer
van van het naaiatelier in
Feijenoord haar MBO-1
diploma gehaald.

3 deelnemers zijn eind 2018
aan de MBO-opleiding
begonnen. Zij zullen in 2019
hun diploma halen.

35

1000

Op de locatie Feijenoord
hadden we in 2018 35
deelnemers waarvan er 30
meerdere dagdelen per
week aanwezig zijn.

De gemiddelde
productiecapaciteit van het
atelier Feijenoord voor het
label Beat the Bag, is 1000
stuks per maand.
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VEEL VOLWASSENEN IN LOMBARDIJEN
LEVEN IN EENZAAMHEID
(GEZONDHEIDSATLAS, 2017)

Sinds november 2015 is Talentfabriek010 in samenwerking met Havensteder
actief in de wijk Lombardijen. Het uitgangspunt is dat wij in het atelier
gordijnen voor de wijk maken. De gordijnen gebruiken wij als aanleiding om
in contact te komen met wijkbewoners die geïsoleerd en in armoede leven.
Wanneer iemand vrijwilliger wordt, is de eerste prioriteit om hen
waardering en een netwerk te bieden. Onder begeleiding van de
locatieleider Joanna van Engel, ontdekken we samen waar ze goed in zijn.
Het naaien wordt hierbij als middel gebruikt om mensen te helpen hun
grenzen te verleggen en nieuwe doelen te stellen.

Lombardijen is één van de wijken in Rotterdam met de hoogste
werkeloosheid. In 2018 stonden meer dan 1000 inwoners
ingeschreven als werkzoekenden en ontvingen meer dan 1500
huishoudens een uitkering (Rotterdam in cijfers, 2018)

Om in contact te komen met deze wijkbewoners gaan wij de wijk in en
proberen, met hulp van onze netwerkpartners, bewoners te bereiken die
niet uit zichzelf naar het atelier komen en wel geïsoleerd en in armoede
leven. In sommige gevallen worden deze bewoners rechtstreeks via het
sociale veld bij Talentfabriek010 aangemeld en in sommige gevallen vragen
wij het sociale veld om hulp als wij zelf een woning hebben gespot waarbij
kranten, vuilniszakken of helemaal niets voor de ramen zit. Veel mensen
schamen zich voor hun persoonlijke situatie. Dat betekent dat wij eerst in
contact proberen te komen en vertrouwen proberen te krijgen. Pas als dat
er is kan worden gevraagd of zij gordijnen willen. Dat betekent dat wij voor
lange tijd, veel aandacht geven aan deze wijkbewoners, hen goed leren
kennen en hen in sommige gevallen ook kunnen doorverwijzen naar andere
hulpverlening in de wijk waar ze vaak ook niet (meer) in beeld zijn. Het gaat
vaak om mensen die of de weg niet kennen in het sociale veld, of om
zorgmijders die niet in contact willen komen met hulpverleners.
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25
In 2018 zijn er 25 wijkbewoners
actief geworden in het naaiatelier
van Talentfabriek010.

In totaal volgden 7 van hen in
2018 de entreestartopleiding
die Talentfabriek010 in
samenwerking met Zadkine
aanbiedt. De deelnemers gaan
1 dag in de week naar school
en volgen 16 uur praktijkstage
in het atelier.

18

4
4 deelnemers van het atelier in
Lombardijen hebben in 2018
een betaalde baan gevonden als
gevolg van de entreeopleiding.

Er zijn in 2018 voor 18
woningen gordijnen gemaakt.
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17% van de gezinnen in de wijk Rubroek
zitten op of onder het sociaal minimum. In
heel Rotterdam is dat 15%.

Het atelier in Crooswijk is in oktober 2016 gestart en is in een korte tijd
uitgegroeid naar een gezellige en drukke locatie voor wijkbewoners. Door
de kleine ruimte is het passen en meten, maar met een goede spreiding van
de deelnemers over de week lukt het toch om bijna 30 mensen een plek te
bieden. Het atelier wordt geleid door Fahima Boujajif, die zelf als
vrijwilliger is begonnen bij het atelier in Lombardijen. Het atelier Crooswijk
deelt een pand met wijkrestaurant Hotspot Hutspot en er is veel
uitwisseling van deelnemers tussen de twee organisaties. In Crooswijk
wordt er net als in Feijenoord vooral geproduceerd voor het label Beat the
Bag. Daarnaast worden er tassen gemaakt voor Unu-Rotterdam en voor
Pamba. Doordat Talentfabriek010 vanaf 2019 licentiehouder is voor Beat the
Bag, is er ook in Crooswijk het een en ander veranderd. Daar hebben we
eind 2018 de hele voorraad doeken en stoffen van Beat the Bag opgeslagen.
In Crooswijk hebben we daarom nu ook plek voor een magazijnmedewerker.
Dat is één van de redenen waarom Talentfabriek010 dit soort
samenwerkingen graag aangaat: op die manier kunnen we het aantal
vrijwilligerswerkplekken en stageplekken uitbreiden en op den duur hopen
we daar dan weer een betaalde werkplek mee te creëren.
In de wijk Rubroek in Crooswijk waar Talentfabriek010 actief is
ontvangt ruim 8% van de inwoners een bijstanduitkering (CBS,
2019). In Oud-Crooswijk, waar Rubroek onder valt, heeft 1 op de 3
inwoners geen startkwalificatie en heeft 1 op de 5 inwoners geen
diploma (wijkprofiel, 2016).

Rubroek is een wijk met relatief veel alleenstaanden met een
migrantenachtergrond, het gemiddelde inkomen is laag en er
veel mensen die onder het bestaansminimum leven. Bijna alle
het atelier Crooswijk zijn ongediplomeerd, maar de animo om
aan de entreestartopleiding die Talentfabriek010 aanbiedt, is
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wonen relatief
deelnemers in
deel te nemen
groot.
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In 2018 is 1 deelnemer van
van het naaiatelier Crooswijk
aan een MBO-2 opleiding
begonnen.

11 deelnemers hebben in
2018 deelgenomen aan de
entreestartopleiding,
waarvan er 5 in 2018 een
diploma hebben gehaald en
6 hun diploma in 2019 zullen
ontvangen.

27

72
Naast het naaiatelier
hebben we in Crooswijk
72m2 aan restmaterialen
opgeslagen staan voor het
label Beat the Bag.

Op de locatie Crooswijk
hadden we in 2018 27
deelnemers.
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1 OP DE 3 INWONERS VAN DE WIJK
FEIJENOORD HEEFT GEEN STARTKWALIFICATIE

De locatie Ik Was Hier van Talentfabriek010 is in april 2017 gestart onder
leiding van een oud deelnemer van het naaiatelier Feijenoord. Ik Was Hier is
een mini-wasserette met aan de achterkant een kleine 'mise en place'keuken waar alle taarten en koekjes voor Natuurtalent en De Buurvrouw
worden gebakken. Er wordt gewassen, gedroogd en gestreken voor de
Buurvrouw, Natuurtalent, De Rotterdamse Munt, Hotspot Hutspot, het
buurtzorgpension, Villa Zebra en voor wijkbewoners die hun was- en
strijkgoed komen brengen. Hoewel de capaciteit klein is, kan er meer bij en
zijn we dus voortdurend op zoek naar nieuwe opdrachtgevers. Het wassen,
drogen en strijken is een hele laagdrempelige activiteit die heel
aansprekend is voor de doelgroep in de wijk Feijenoord. De wijk Feijenoord
scoort op de sociale index gemiddeld lager dan de rest van Rotterdam. Bijna
1 op de 3 volwassen inwoners (tussen 24 t/m 64 jaar oud) heeft geen
startkwalificatie en 16% van hen heeft helemaal geen diploma's. Bijna de
helft van de bevolking in de wijk Feijenoord leeft onder het
bestaansminimum (Wijkprofiel Rotterdam, 2016).
Het percentage mensen in Rotterdam met een bijstandsuitkering
ligt op 7%. In het gebied Feijenoord is dat 9% en in de wijk
Feijenoord waar talentfabriek010 actief is, is dat 12% (Rotterdam
in cijfers, 2018, Staline, 2019). Dit zijn voor een groot deel
mensen in de activeringsdoelgroep.

De bindende factor voor zowel Ik Was hier als de 'mise en place' keuken is
Asiili Ahmed. Zij weet een gezellige intieme sfeer te creëren, waarin
iedereen net een beetje meer durft dan gedacht. Ondanks dat de
gemiddelde leeftijd bij Ik Was Hier wat hoger ligt dan op de andere locaties,
zijn er ook hier deelnemers die er voor kiezen om aan de entreeopleiding te
beginnen die Talentfabriek010 aanbiedt in samenwerking met Zadkine
startcollege. Het afgelopen jaar zijn er zelfs 2 deelnemers doorgestroomd
naar een betaalde baan bij Humanitas zorg. Naast de deelnemers van
talentfabriek010 biedt Ik Was hier plek aan 4 stagiaires uit het
praktijkonderwijs, waaronder 2 jonge statushouders uit de plusklas van het
praktijkonderwijs. De ambitie van Ik Was Hier is om in 2019 een nieuwe
locatie voor de mise en place keuken te vinden zodat we de wasactiviteiten
kunnen uitbreiden.
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17
In 2018 waren er 17
wijkbewoners actief bij Ik
was Hier.

In totaal volgden 3 van hen
in 2018 de entreestartopleiding die
Talentfabriek010 in
samenwerking met Zadkine
aanbiedt. De deelnemers
gaan 1 dag in de week naar
school en volgen 16 uur
praktijkstage Bij Ik was Hier.

2

1

2 deelnemers van Ik was Hier
hebben in 2018 een betaalde
baan gevonden als gevolg van
de entreeopleiding.

Eén deelnemer van Ik Was Hier
begon in 2018 aan een MBO
niveau 2 opleiding.
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Natuurtalent is onderdeel van de
coöperatie Talentfabriek010. Op het terrein
van Natuurtalent zijn 11 ondernemingen
van wijkbewoners actief.

Natuurtalent bestond in 2018 4 jaar. In die periode is het het uitgegroeid
tot de achtertuin van Schiebroek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten, hun
verjaardag, bruiloft of babyshower vieren en met elkaar kleine en grote
evenementen organiseren, van een gratis ruilboekenhuisje, tot Schiebizza
en Halloween. Natuurtalent is niet meer weg te denken uit de wijk.
Inmiddels werken we samen met vijf verschillende zorgaanbieders voor de
dagbesteding en komen leerlingen uit het speciaal onderwijs wekelijks bij
ons voor hun stage. Natuurtalent zorgt net als de andere locaties van
Talentfabriek010 voor vrijwilligerswerk, opleidingen en betaald werk. Uniek
aan Natuurtalent is echter dat wijkbewoners hier ook hun eigen
onderneming kunnen starten en zodoende deel kunnen uitmaken van de
coöperatie talentfabriek010. Voor het grootste deel zijn dit ondernemingen
die voor tenminste één volledige werkplek zorgen. Talentfabriek010
faciliteert de ondernemers door ze ruimte te geven binnen het concept van
Natuurtalent. Daar staat tegenover dat de ondernemers een bijdrage
leveren aan het geheel. Dit kan in natura, door bijvoorbeeld bij te dragen
aan het onderhoud of het bieden van stageplekken, of door bij te dragen in
de kosten voor het terrein.
Bij Natuurtalent geloven we dat dagbesteding meer is dan bezig
zijn. Het gaat er ook om dat je in een gemengd team in contact
komt met vrijwilligers, stagiaires en bezoekers. Op een speelse
manier onderzoeken wij de ontwikkelmogelijkheden en
bieden een stimulerende veilige omgeving waarin iedereen de
kans krijgt nieuwe vaardigheden te leren.

Natuurtalent biedt plek aan iedereen die om welke reden dan ook
vrijwilligerswerk wil doen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat mensen
een plek hebben waar ze gewaardeerd worden en een netwerk hebben.
Natuurtalent biedt de mogelijkheid om je eigen talent te ontdekken en te
ontwikkelen. Door de mix aan ondernemers, stagiaires, bezoekers,
medewerkers en deelnemers biedt Natuurtalent heel veel mogelijkheden om
te ontwikkelen.
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5
5 deelnemers van
Natuurtalent hebben in 2018
hun MBO-1 diploma gehaald.

Er zijn in totaal op
Natuurtalent 11
ondernemingen actief,
gestart door wijkbewoners.

32

922

Er kwamen in 2018 17
deelnemers voor dagbesteding
en 15 wijkbewoners voor
vrijwilligerswerk naar
Natuurtalent.

Gemiddeld vinden er 922
transacties per maand
plaats bij Natuurtalent.
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In 2018 waren er in de theaterzaal van de
Buurvrouw 39 optredens geprogrammeerd,
met gemiddeld 69 bezoekers.

Sinds januari 2018 wordt voormalig LCC De Castagnet geëxploiteerd door
een samenwerkingsverband van Stichting Kinderopvang Mundo,
Talentfabriek010 en Worldfamous onder de naam: De Buurvrouw. Binnen
deze samenwerking verzorgen wij de exploitatie van het restaurant en de
verhuur van de ruimtes. Als je langskomt bij De Buurvrouw is de kans groot
dat je wordt verwelkomd door één van onze medewerkers, vrijwilligers of
stagiaires. Voor Talentfabriek010 is De Buurvrouw een buitenkans om een
nieuwe wijkonderneming te starten waar wij weer nieuwe
vrijwilligersplekken, stages en betaalde werkplekken kunnen realiseren. Het
is een veelzijdige plek waar onze mensen relevante ervaring kunnen opdoen
en in contact komen met de hele wijk. Als je een kopje koffie of wat te eten
bestelt, of een zaal huurt bij De Buurvrouw, dan help je ons daarmee
bovendien onze activiteiten te financieren.
De samenwerking met kinderopvang Mundo en Worldfamous
bevalt ons heel goed. We hebben een goede dynamiek met elkaar
en verzinnen elke keer weer nieuwe activiteiten. Door de goede
samenwerking is de sfeer ook goed en dat merk je: als je
binnenkomt is het altijd gezellig bij De Buurvrouw.

Talentfabriek010 heeft bij De Buurvrouw vijf betaalde werkplekken
gecreëerd: Gilad Okashi is de locatieleider, Tanja Fernandes zijn assistent,
onder leiding van Hafida Atif komen de lekkerste gerechten uit de keuken
en Nathalie Laats en Jane Kimani zijn de stralende middelpunten van De
Buurvrouw op de dagen dat zij werken. Alle vijf begeleiden zij de stagiaires
en vrijwilligers die bij De Buurvrouw binnenkomen. Iedereen is welkom. Als
je mee wilt doen, dan gaan wij kijken waar je blij van wordt en proberen wij
je talenten verder te ontwikkelen. Ons doel is dat mensen zich gewaardeerd
voelen, want alleen dan zullen mensen de volgende stap zetten in hun
ontwikkeling. Door ze kennis te laten maken met alle mogelijkheden die de
buurvrouw biedt en succeservaringen te creëren, stimuleren we mensen om
hun grenzen te verleggen, doelen te stellen en ook een beetje te dromen
over wat ze ermee willen doen, want: als je droomt, dan heb je een
toekomst!
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DE RESULTATEN IN
2018

3

5

3 deelnemers van
Talentfabriek010 die actief
waren bij De Buurvrouw zijn
uitgestroomd naar betaald
werk.

Bij De Buurvrouw zelf zijn
in 2018 5 betaalde
werkplekken gerealiseerd.

6

12

In de korte tijd dat De
Buurvrouw bestaat hebben al
5 vrijwilligers een MBO
opleiding afgerond en is een
6e gestart.

In totaal waren er in 2018
12 vrijwilligers bij De
Buurvrouw actief.
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