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Passen onze statuten en rechtsvorm uit 2012
nog wel bij wie wij zijn en wat wij doen in
2020
Het afgelopen jaar hebben we de hele organisatie tegen het licht gehouden:
letterlijk. Op verschillende niveaus in de organisatie zijn gespreksrondes gehouden
om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
Past de huidige rechtsvorm en organisatiestructuur nog bij de keuzes die er in
2012 bij de oprichting zijn gemaakt?
Volstaan de statuten die indertijd zijn opgesteld (en nog één keer aangepast) nog
steeds om te onderbouwen waar we als organisatie voor staan.
Begrijpt en weet iedereen in de organisatie van het bestuur tot aan de deelnemers
welke rollen zij hebben en welke verantwoordelijkheden daarbij horen.
We zijn als team dit onderzoek met een open blik ingegaan: alle uitkomsten zijn een
optie. Doel is dat de organisatie een stabiele basis krijgt die bestand is tegen
toekomstige ontwikkelingen en van waaruit Talentfabriek010 zich verder kan
ontwikkelen tot een gezonde en sterke organisatie met groeipotentie.
De rechtsvorm blijft hetzelfde. De organisatiestructuur wordt wel
aangepast om te zorgen dat iedereen op elk niveau in de organisatie meer
verantwoordelijkheid kan krijgen en nemen. Zo kunnen we ook makkelijker
kennis delen en van elkaar leren.
Talentfabriek010 is een coöperatie. We hebben projecten die als zelfstandige
ondernemingen opereren binnen de coöperatie. Dit zijn:
Wijkondernemingen met de naaiateliers, de cateringkeuken en Hier was ik
Natuurtalent
De Buurvrouw
Daarnaast is er een projectleider voor de Talentfabriek010 academy en voor Beat the
Bag. Meer over de inhoud van alle projecten verop in het jaarverslag.
Gaandeweg de gesprekken met de coördinatoren werd duidelijk dat er wordt
gehecht aan het zo zelfstandig mogelijk kunnen werken binnen de coöperatie.
Een belangrijke uitkomst van het interne onderzoek is dat de projectcoördinatoren
nu te vaak geïsoleerd opereren en te weinig gebruik kunnen maken van elkaars
expertise. Dit vraagt om een nieuwe organisatiestructuur waarbinnen de
projectcoördinatoren met elkaar het kernteam vormen. Dit kernteamvormt vanaf
2020 het nieuwe bestuur, gekozen door de leden.
Naast de projectcoördinatoren werkt Talentfabriek010 met deelnemers die de rol van
begeleider hebben op de werkvloer. Zij zitten in fase 4: ze hebben een betaalde
baan, maar worden begeleid door de coördinator van de wijkateliers. Binnen de
nieuwe organisatiestructuur vormen zij de middenkring die door het kernteam bij de
besluitvorming wordt betrokken zodra het gaat over onderwerpen die voor alle
projecten en deelnemers van belang zijn. Via hun worden de deelnemers in fase 2 en
3 betrokken en geïnformeerd.
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Directeur

projecten

Talentfabriek010 heeft één directeur. Deze
behartigt de belangen naar externe
partijen, bewaakt het concept van
Talentfabriek010, voert onderhandelingen
namens Talentfabriek010 en is
eindverantwoordelijk voor de werving en
het beheer van de middelen.De directeur
is vraagbaak voor de kernteamleden.

Talentfabriek010 heeft 3 projecten die
functioneren als zelfstandige bedrijven:
Natuurtalent, De Buurvrouw en de
wijkondernemingen. Daarnaast is er een
projectleider voor de Talentfabriek010
academy en voor Beat the Bag, het label waar
we onder produceren in de naaiateliers.
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Kernteam

Middenkring

Talentfabriek010 heeft 5 kernteam leden
die ieder de coördinatie over één van de
projecten hebben. Samen met de
directeur vormen zij de dagelijkse
leiding en vanaf 2020 het bestuur.

Talentfabriek010 heeft in totaal 12
deelnemers in fase 4. Dit zijn betaalde
krachten die op de werkvloer de
deelnemers begeleiden en die zelf daarin
ook worden begeleid. Uit hun midden
worden per project tenminste één
vertegenwoordiger gekozen die de
middenkring vormen.
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