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2021 was een enerverend jaar: een locatie
erbij en tegelijkertijd zoveel onzekerheid
met betrekking tot onze opdrachtgevers.
2021 begon met de lockdown waarmee 2020 was geëindigd. Aan het begin van het jaar
hadden we nog wel het gevoel dat het snel over zou zijn, maar in de loop van het jaar bleek
steeds duidelijker dat 2021 ook een coronajaar zou zijn. In 2020 hadden we al ervaren dat
veel van onze gebruikelijke opdrachtgevers wegbleven. Onze opdrachten waren tot
voorjaar 2020 vooral gerelateerd aan congressen en grote evenementen. Ook de grote
hoeveelheden relatiegeschenken en producten voor pop-up stores bleven weg. Het was er
gewoon even niet meer.
Begin 2020 zijn we ons daarom gaan richten op alternatieve opdrachtgevers. In 2020
hadden we ervaring opgedaan met het maken van mondkapjes. Daar was in 2021 geen
vraag meer naar , dus we moesten op zoek naar nog weer andere opdrachtgevers. Duurzame
producten zoals uitwasbare wattenschijfjes en kleding waren in 2021 de kern van onze
productie. In het voorjaar van 2021 hebben we in opdracht van de Gemeente Rotterdam
een tas gemaakt, die huis aan huis in de wijk Feijenoord werd verspreid als presentje voor
de wijkbewoners en een hoogtepunt waren de picknickkleedjes van het bannermateriaal
van het songfestival. Maar tot en met de zomer van 2021 was het verder stil en moeilijk om
aan genoeg opdrachten te komen.
Door de lockdowns zijn we in 2021 ook deelnemers kwijtgeraakt ondanks onze inzet om
contact te houden. Het lukte niet iedereen binnenboord te houden. Sommige mensen
werden ziek en bleven klachten houden, sommigen waren bang en anderen hadden er
(zorg)verplichtingen bij gekregen. Er kwamen in 2021 echter ook veel nieuwe deelnemers
bij. In het laatste kwartaal van 2021 waren alle ateliers gevuld en waren er, door het
maximum aantal mensen wat tegelijkertijd aanwezig mocht zijn, bijna geen plekken meer
voor de nieuwe aanmeldingen die binnen bleven komen. Mensen hadden in de tweede helft
van 2021 dus wel weer behoefte aan een plek buiten de deur.
Ondanks dat het in het eerste deel van 2021 lastig was om aan opdrachten te
komen, zijn we eind 2021 uitgebreid met een vierde atelier in
bedrijfsverzamelgebouw De Wasserij.
Dit atelier wordt geleid door Zainab Jaweesh die ruim 15 jaar ervaring als kleermaker in
Syrië heeft en de afgelopen anderhalf jaar de leiding had over het atelier Crooswijk. In
deze periode is er gewerkt aan een eigen orderportefeuille van opdrachten voor Zainab die
bij haar expertise past. September 2021, was het eindelijk zo ver dat zij een eigen atelier
kon openen: onder de vleugels van Talentfabriek010. Zainab biedt in De Wasserij ook plek
aan vrijwilligers van Talentfabriek010. Het doel is volledig zelfstandig ondernemerschap,
op een tempo wat past bij haar ontwikkeling als ondernemer en alle kennis en
vaardigheden die daar bij horen.
Naast de naaiateliers heeft Talentfabriek010 mini-wasserette "Ik was Hier", in Feijenoord
gevestigd. Augustus 2021 is het kookatelier wat in hetzelfde pand zat als de wasserette,
verhuisd naar het Witte Paard. Dat betekent meer ruimte en uitbreidingsmogelijkheden
voor de mini-wasserette. Omdat deze voornamelijk op wasgoed van de horeca draait, is het
daar in 2021 nog niet van gekomen. Met het oog op de financiële weerbaarheid van de
wasserette is het ook verstandig om hier meer diversiteit in opdrachtgevers bij te zoeken.
Daar zijn in 2021 wel een aantal pogingen toe gedaan, maar vooralsnog is het moeilijk een
nieuwe stabiele opdrachtgever te vinden die continuïteit biedt. Hier zullen we in 2022 een
vervolg aan geven.

DE RESULTATEN IN
2021
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7

In 2021 had Talentfabriek010
4 naaiateliers.

In totaal zijn de naaiateliers
goed voor 7 betaalde
werkplekken

8

3.800

Daarnaast biedt "Ik was Hier"
nog plek aan één volledige
baan en 7deelnemers.

In het voorjaar van 2021 hebben
we 3800 tassen van gerecycled
hamamdoek geproduceerd voor
de wijkraad Kop van
Zuid/Entrepot.
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Door de brand in het atelier is niet alleen het pand volledig
vernietigd, maar is ook het netwerk wat tijdens de
lockdowns met veel moeite was opgebouwd uitklaar
gevallen.
2021 begon met een lockdown en was net als 2020 een moeilijk jaar voor het
wijkatelier. Tijdens de tweede lockdown zijn de activiteiten en
werkzaamheden wel doorgegaan en lukte het een beetje een vast netwerk
van opdrachtgevers op te bouwen, maar ook dit had te lijden onder de
lockdown. De naaiateliers van Talentfabriek010 draaiden tot voorjaar 2020
vooral op upcycle opdrachten gerelateerd aan grote evenementen en
congressen en gericht op relatiegeschenken. Dat viel allemaal weg tijdens
de lockdown en daardoor was het ook lastiger dan verwacht om voor
Uithoorn een goed netwerk van opdrachtgevers te vinden.
Ook voor onze eigen ateliers in Rotterdam heeft het in 2021 tot na de zomer
geduurd voordat de opdrachtenstroom weer enigszins op gang kwam. Tot die
tijd is er gezocht naar een heel nieuw type opdrachtgevers. In Uithoorn
werden bijvoorbeeld wasbare en herbruikbare wattenschijfjes van een
duurzaam merk gemaakt.
Al met al hebben er in de twee jaar dat het atelier heeft gedraaid allerlei
maatschappelijke problemen gespeeld, zoals de meerdere lockdowns en
allerhande beperkende maatregelen. Een normale onderneming opstarten
onder die omstandigheden is lastig, maar een sociale onderneming opzetten,
is misschien onder die omstandigheden nog wel moeilijker. De impact die
het wijkatelier Uithoorn wilde maken, had betrekking op eenzaamheid. In
een tijd waarin bij elkaar komen en het hebben van sociale contacten niet
vanzelfsprekend zijn, is het een behoorlijke uitdaging om een locatie op te
zetten die draait om het creëren van een netwerk voor kwetsbare burgers.
Zeker als er daarnaast nog een verdienmodel moet worden ontwikkeld de
onderneming rendabel te maken.
In de nacht van 31 december 2021 op 1 januari 2022 wordt bij het atelier brand
gesticht. De brand start in het naaiatelier en slaat over naar de rest van het
pand. In een paar uur tijd is alles weg.

De brand in het naaiatelier is een ellendige afsluiting voor een project wat onder
zulke moeilijke omstandigheden is gestart. Gedurende de hele periode van
lockdowns was het uitgangspunt dat we het zouden redden. Hoewel de
omstandigheden niet optimaal waren en de kosten hoog, was de basis goed. Een
brand als dit kom je niet zomaar te boven. Naast dat je alle spullen kwijt bent , ben
je de basis in de wijk kwijt waaraan al die tijd is gewerkt. Een sociale onderneming
is niet zozeer afhankelijk van de producten die het verkoopt of de diensten die het
levert, maar van de impact die het wil maken in de wijk. Dat is afhankelijk van
netwerken en sociale relaties die worden opgebouwd. Met een brand als dit ben je
in één klap ook je hele netwerk en alle mensen uit de wijk die bij je kwamen kwijt.
Het is de vraag of dat op een andere locatie nog een keer kan worden opgebouwd.

Foto: www.petershotnews.nl
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Het wijkatelier Uithoorn
was in 2021 gemiddeld 4
dagen in de week open
voor deelnemers.

In 2021 waren er 12
deelnemers in het atelier.

16

8520

Het atelier was in 2021
gemiddeld 16 uur per week
open.
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In 2021 zijn er 8520 wasbare
watteschijfjes gemaakt door
het atelier Uithoorn.
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Alle deelnemers komen met de
Talentfabriek010 academie in aanraking. We
vragen ze wat hun doelen en dromen zijn en
helpen ze die te bereiken.

De Talentfabriek010 academie is in 2019 gestart en begint een steeds belangrijkere
rol binnen Talentfabriek010 te spelen. De intakes van de deelnemers worden
gecoördineerd vanuit de Talentfabriek010 academie. Op basis van de informatie
die we uit de intakes halen proberen we ook een passend aanbod te creëren. Dat
kan variëren van een ondersteunings aanbod op het gebied van taal, tot een
opleiding met uitstroom naar werk of begeleiding bij het starten van zelfstandig
ondernemerschap.
In 2020 was het door de lockdowns nog lastig om met nieuwe groepen aan de
opleiding te starten, maar in 2021 is het weer gelukt om twee groepen te laten
starten aan de MBO-1 opleiding. De doorstroom naar vervolgopleidingen gaat ook
goed. In 2021 zijn 3 van onze deelnemers in fase 4 (betaald werk) begonnen aan
een vervolgopleiding en begin 2022 zullen er ook weer 2 starten.
Een mooi nieuw project binnen de Talentfabriek010 academie is de
kinderoppaskamer. Deze is bedoeld voor jonge, nog niet schoolgaande kinderen
van deelnemers en stagiaires die geen netwerk hebben waarbinnen ze een oppas
kunnen vinden en daardoor niet de kans krijgen om buiten de deur actief te zijn.
De kinderoppaskamer is een informele service voor onze eigen
deelnemers. Er zijn twee vaste begeleiders aan verbonden die
doorstromen na de MBO-1 opleiding doorstromen naar een MBO-2
opleiding facilitaire dienstverlening. Zij hebben een pedagogische
training gehad en een certificaat kinder BHV behaald.
De Talentfabriek010 academie neemt ook deel aan het Rikxplatform met het
project Opscholen! waarmee we als doel hebben om niet twee maar drie groepen
per jaar aan de MBO-1 opleiding te kunnen laten starten. Op die manier willen we
jaarlijks meer mensen de kans geven om een opleiding te behalen en zodoende
hun kansen op maatschappelijke participatie en werk te vergroten.
Zoals eerder aangegeven coördineert de Talentfabriek010 academie ook de intakes
van onze deelnemers. Eén van onze doelen hiermee is om de impact die we
bereiken zichtbaar te maken. We hebben de afgelopen jaren verschillende
registratiesystemen uitgeprobeerd. Sinds september 2021 zijn we overgestapt op
Servates. Alle locatieleiders hebben inmiddels een training gehad en de
implementatie ervan is begonnen. Een tweede training volgt zodra iedereen er een
aantal weken ervaring mee heeft opgedaan. De registraties uit de oude systemen
die we gebruikten, zijn niet allemaal compatible met Servates. Dat is jammer, maar
we hopen met servates vanaf begin 2022 meer systematische gegevens te kunnen
verzamelen, zodat we beter inzichtelijk kunnen maken welke impact
Talentfabriek010 heeft op de wijken waarin we actief zijn en voor de deelnemers
waarmee we werken.
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2021

3
In september 2021 zijn drie
deelnemers uit fase 4 (betaald
werk) gestart met de MBO3
opleiding begeleider specifieke
doelgroepen.

23
In 2021 zijn er bij de
deelnemers die een MBO3
opleiding volgen 23
praktijkexamens
afgenomen.

7
In juni 2021 heeft de
februarigroep die precies
voor de 1e lockdown in 2020
aan de opleiding begon, met
een half jaar vertraging, hun
diploma gehaald.

24
In 2021 waren er in totaal 24
deelnemers die een MBO-1
opleiding volgden.

W W W . T A L E N T F A B R I E K 0 1 0 . N L

NATUURTALENT
JAARVERSLAG 2021

I E D E R

M E N S

I S

V A N

W A A R D E

Natuurtalent is in 2021 mei t/m oktober open
geweest. Het is voortdurend heel druk geweest:
mensen hebben de behoefte om erop uit te gaan.

Door de lockdown is Natuurtalent in 2021 pas in mei open gegaan. Mei was een
koude maand en gasten mochten nog niet binnen ontvangen worden, dus de
aanloop kwam relatief langzaam op gang. Maar toen die eenmaal op gang was, is
die ook niet meer gestopt: wat was het druk in 2021! Het was heel duidelijk dat
na een coronajaar en twee lockdowns mensen weer behoefte hadden om er op
uit te gaan. De drukte was goed, want we hadden veel financiele tekorten aan te
vullen, maar het was op sommige momenten ook te veel om te schakelen en er
kan rustig gezegd worden dat Natuurtalent op een gegeven moment overbelast
was. Letterlijk, want eind augustus trad er een ernstige kortsluiting op in het
verouderde electriciteitssysteem van het theehuis. De kortsluiting was het
gevolg van verouderde electra die overbelast werd door de enorme vraag die we
voortdurend hadden.

Direct na de kortsluiting werd er contact gezocht met een 24-uurs
electricien. Dit bleken echter oplichters te zijn. Naast de schade van
de kortsluiting zelf, aan apperatuur en de inkomstenderving, waren
we ook nog een flink bedrag kwijt door oplichting.
Door de kortsluiting hebben we bijna een maand op halve kracht gedraaid.
Verschrikkelijk in een tijd waarin je door lockdowns maar zo beperkt open kan.
Dankzij de hulp van een betrokken wijkbewoner met een electro technisch bedrijf,
zijn we er uit gekomen en is de electra op Natuurtalent ook direct vernieuwd.
Om wijkbewoners meer te betrekken bij Natuurtalent zijn er in 2021 verschillende
evenementen op Natuurtalent georganiseerd. De zomeravonden waren in 2020 al
een succes en zijn in 2021 doorgezet, net als het oogstdiner. Eind oktober was er
"Dia de los muertos". Dit familie evenement was een groot succes en zal volgend
jaar herhaald worden. Vanwege de coronamaatregelen hebben we aan het begin
van de zomer wel moeten besluiten om een ander groot festival wat eind augustus
was gepland af te gelasten. Dit festival is verplaats naar 2022.
De dagbesteding en de praktijkstages hebben dit jaar ondanks alle maatregelen
gewoon door kunnen gaan. Natuurtalent is een groot terrein en het was goed
mogelijk om met voldoende afstand van elkaar tijdens alle werkzaamheden. De
groep vrijwilligers bij het theehuis is zelfs gegroeid, net als de groep oogstgenoten
die hun eigen groenten oogsten op de akker.
In 2022 zal Natuurtalent verder gaan als een Stichting binnen Talentfabriek010.
Door van Natuurtalent een zelfstandige rechtspersoon te maken, hopen we het
zakelijk en financieel overzichtelijker te maken. Op dit moment is Natuurtalent een
project binnen Talentfabriek010, maar het is inmiddels zo groot dat het een
organisatie op zich is.

DE RESULTATEN IN
2021

1
Fantastische
electrotechnicus hielp ons
uit de brand toen we eind
augustus kortsluiting
hadden.

104
In ons theehuis hebben we
tussen mei en oktober 104
taarten verkocht, gemiddeld
4 perweek.

2
In 2021 zijn er vanuit
Natuurtalent 2 personen
doorgestroomd naar een
betaalde werkplek.

560
Tijdens het Dia de los
muertos is er 560 meter lint
verwerkt in de versiering op
het terrein.
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Het ging heel snel: in januari 2021 lag er een
plan, in februari kregen we een "go!" enbegin
april was Stichting Het Witte Paard een feit!

Het Witte Paard is in het voorjaar van 2021 gestart. Het pand is van Volkskracht
Historische monumenten en de gesprekken over de exploiatie begonnen in
december 2020 nadat er in de zomer van 2020 al contact was geweest. In januari
2021 deden we een voorstel voor een plan van aanpak en in februari kregen we een
"go!". Het Witte Paard is gelegen in Vreewijk, een wijk op Rotterdam Zuid waar veel
bewoners binnen onze doelgroep vallen. De wijk is enerzijds vergrijsd en wit en
anderzijds zijn er veel nieuwkomers in de wijk. 85% van het woningen bestand is
sociale huurwoning en het gemiddelde inkomen in de wijk zit op € 19.600,
waarmee het nog onder het gemiddelde komt van het gebied Feijenoord waar
Vreewijk in ligt.
Van Oudsher is Het Witte Paard een chique hotel/ restaurant in het hogere
segment. Het heeft gedurende een periode zelfs een ster gehad. Er is nu echter
veel behoefte aan een laagdrempelige horecagelegenheid in de wijk met een
betaalbare kaart waar mensen zich welkom voelen.
Het Witte Paard is een zelfstandige stichting, maar wel lid van de coöperatie
Talentfabriek010. In het Witte Paard worden leerwerkplekken gecreëerd, kunnen
mensen terecht voor vrijwilligerswerk en we proberen zo laagdrempelig mogelijk
activiteiten voor de buurt te organiseren.
Het Witte Paard werkt in de wijk met verschillende netwerkpartners
samen die er hun activiteiten kunnen organiseren. Denk hierbij aan het
podium Vreewijk, Klassiek op Zuid en het open podium (Schaap op de
Noordpool).

Daarnaast organiseren wij zelf ook activiteiten voor de wijk, zoals de Gouwe Ouwe
dansfeesten voor senioren, North Sea Round Town etc. Een plek in de wijk die leeft
en waar mensen graag zijn en die ontmoetingen in de wijk bevorderen, is
motiverend voor vrijwilligers om de taal te leren spreken en mensen te ontmoeten.
Dan gebeurt het al gauw dat mensen een band krijgen met elkaar en dat er nieuwe
netwerken ontstaan. Mensen verrijken door hun maatschappelijke participatie te
vergroten, nieuwe netwerken te krijgen en zichzelf verder te ontwikkelen, dat is
waar Het Witte Paard voor staat.
2021 was natuurlijk een spannend jaar om een nieuwe horeca/ theaterplek te
beginnen. Door langzaam op te bouwen en goede afspraken te maken met alle
belanghebbenden, geen al te grote financiële verplichtingen aan te gaan en veel
zelf te doen, hopen we een basis op te bouwen voor de toekomst.

DE RESULTATEN IN
2021

11
Bij Het Witte Paard waren in
2021 in totaal 11 deelnemers
actief.

60
In 2021 organiseerde Het
Witte Paard tot drie maal toe
een 'Gouwe Ouwe', dansfeest
voor senioren. Deze feesten
werden gemiddeld door 60
gasten bezocht.

3
3 van hen volgden in 2021
een opleiding, waarvan 2 op
mbo-1 niveau en 1 op mbo-3
niveau.

5
In 2021 hadden 5 mensen
een betaalde werkplek bij
Het Witte Paard.
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