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In 2020 hebben we geleerd dat we als
organisatie snel in staat zijn te schakelen en
dat we een goed team zijn. Dat is heel
waardevol om te kunnen zeggen.

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.

We zijn sterker uit 2020 gekomen dan dat we er in gingen. Dat is goed voor
het team en voor de organisatie zelf. Iedereen, niet alleen het kernteam,
heeft er vertrouwen in dat we dit gaan redden.
Dit had natuurlijk enorme consequenties voor Talentfabriek010. Vanaf 12 maart
zijn we als team razendsnel een crisisteam geworden en dat zijn we tot op heden
gebleven. Inmiddels, terwijl ik dit schrijf, zitten we in de tweede lockdown,
waarvan het onduidelijk is hoelang deze nog duurt. We zijn er aan gewend geraakt
en schakelen tegenwoordig moeiteloos van de ene naar de andere mini-crisis.
Al met al denk ik dat Talentfabriek010 sterker uit deze situatie zal komen dan we er
in zijn gegaan. Tuurlijk, er zijn mensen vertrokken en we hebben aan het eind van
2020 moetsen besluiten om één van onze locaties te stoppen, maar we hebben ook
ervaren dat we als kernteam van Talentfabriek010 een goed team zijn. Dat we
elkaar aanvullen en ruimte geven en dat we snel kunnen schakelen en moeilijke
beslissingen kunnen nemen als het moet.

Mireille van den Berg,
Oprichter Talentfabriek010
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Tijdens de 1e lockdown was onze grootste zorg
dat we in contact bleven met onze deelnemers,
zodat we in de gaten konden houden of het wel
goed met ze ging.

2020 leek een mooi jaar te worden waarin we alle inzet op Beat the Bag van 2019 konden
gaan verzilveren. De directe sluiting van de Sign & Print beurs op 12 maart was het begin
van een enerverend jaar voor de wijkateliers van Talentfabriek010. In de ateliers werken we
business to business, dat wil zeggen: we hebben alleen maar opdrachtgevers vanuit het
bedrijfsleven. De opdrachten die we doen, zijn vaak gerelateerd aan events, congressen
etc. Voor de ateliers betekende de lockdown in eerste instantie dat veel opdrachten
hierdoor wegvielen.
Ondanks dat de inkomsten stopten, was sluiten voor ons geen optie, om de volgende
redenen:
In alle wijkondernemingen werken deelnemers in fase 4, dat wil zeggen: betaalde
werkervaring. Juist in de naaiateliers waren in de tweede helft van 2019 en begin 2020
op alle locaties veel nieuwe mensen aangenomen. Te kort in dienst om genoeg ww op te
bouwen voor als we tijdelijk dicht moesten.
Een aantal van hen was op dat moment bovendien net begonnen met een BBL-traject
maatschappelijke zorg. De kans dat onze mensen in de bijstand terecht zouden komen
en hier niet mee verder zouden mogen gaan, was te groot.
Op het moment van de lockdown waren twee groepen fase 3 deelnemers (stagiaires voor
de BBL-1 opleiding) actief in de ateliers: de oktober- en de februari-groep.
Een belangrijke reden tenslotte waarom we de ateliers niet tijdelijk wilden sluiten was
dat we met kwetsbare Rotterdammers werken, die buiten ons niet zo'n groot netwerk
hebben, thuis een onveilige situatie hebben of juist helemaal alleen zijn. Over een
aantal maakten we ons zelfs zorgen of ze wel aan eten zouden kunnen komen en wat als
ze ziek werden?
Talentfabriek010 kwam tijdens de 1e lockdown voor geen enkele regeling in
aanmerking. Niet voor de NOW omdat we onze mensen via een payroll bedrijf
in dienst hebben, niet voor de TOGS omdat we een SBI code welzijn hadden en
daarmee niet in een getroffen sector vielen volgens de regeling.

Om toch open te blijven en daarmee aan onze maatschappelijke doelstelling te kunnen
blijven voldoen, hebben we in de eerste lockdown een noodfonds aan moeten vragen voor
de wijkondernemingen en Natuurtalent. De Buurvrouw moest hoe dan ook dicht omdat alle
activiteiten daar horeca en theater gerelateerd waren.
Omdat de opdrachten in de ateliers waren weggevallen, moesten de ateliers iets nieuws
verzinnen. Uiteindelijk hebben onze ateliers zich in die eerste lockdown toegelegd op het
maken van mondkapjes, iets wat in het begin nog wat moeizaam verliep. Mondkapjes waren
in het begin omstreden en vooral een punt van politieke discussie. Vanaf het moment dat
er een mondkapjesplicht kwam in het OV, later voor openbare gebouwen en een poosje
zelfs in het centrum van Rotterdam, kwamen de bestellingen binnen. We hebben in de drie
kwartalen van het jaar meer dan 6.000 mondkapjes gemaakt voor diverse opdrachtgevers.
Dit is voor onze ateliers een belangrijke activiteit geweest om de deelnemers betrokken te
houden, de stages door te laten gaan en onze mensen aan het werk te houden.
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800

In 2020 zijn er 4 nieuwe
opdrachtgevers bij gekomen
die in het atelier Crooswijk
hun producten laten
produceren.

Voor één van die nieuwe
opdrachtgevers, het bedrijf
MyJewelery, hebben we in 2020
800 scrunchies gemaakt

6.000

2.000

In 2020 hebben we in
opdracht van verschillende
bedrijven ruim 6.000
herbruikbare mondmaskers
geproduceerd.

Hiervan zijn er in opdracht van
Stichting Voorgoed 2.000
verspreid onder kwetsbare
Rotterdammers.
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Het project heeft een vliegende start gehad en er is een
goed netwerk gelegd van intermediair organisaties in
Uithoorn. Ondanks de twee lockdowns die we hebben
meegemaakt, kunnen we straks de draad weer oppakken.

In 2019 werd Talentfabriek010 gevraagd om in de gemeente Uithoorn een wijkatelier te
starten gericht op de inwoners van Uithoorn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
waar de gemeente zelf geen aanbod voor heeft. Het beoogde eindresultaat was een sociaal
naaiatelier naar model van de ateliers van Talentfabriek010 in Rotterdam. Dit sociale
naaiatelier moest bovendien als sociale onderneming in de gemeente Uithoorn zelfstandig
kunnen draaien.
Op 9 maart was de officiële opening met de wethouder. Het was een mooie opening met
veel wijkbewoners en intermediair organisaties uit de wijk. Op 15 maart werd de lockdown
aangekondigd. Dat was natuurlijk wel een enorme tegenslag. De deelnemers die er op dat
moment waren, zijn allemaal afgevallen en het atelier is tot 1 juni dicht geweest. In de
tussentijd hebben we natuurlijk niet stil gezeten en hebben we contact gehouden met de
intermediair organisaties. We hebben plannen gemaakt om zo goed mogelijk weer op te
starten vanaf 1 juni en een invulling te hebben voor de zomermaanden, immers: zonde om
tijdens de zomervakantie te sluiten als er zolang niets is geweest.
Tot het najaar is het heel moeilijk geweest om goed op te starten, maar sinds
begin september liep het eigenlijk wel weer goed. We hebben bijvoorbeeld
afspraken gemaakt met Stichting Vluchtelingenwerk en de lokale
welzijnsorganisatie dat ze hun afspraken en een spreekuur af en toe in het
atelier plannen. Hierdoor kwamen veel mensen uit de doelgroep in contact
met het atelier.

Tijdens de tweede lockdown is het atelier open gebleven, maar de aanloop van deelnemers
is uiteraard minder geworden: moeders zaten noodgedwongen thuis met de kinderen of
kwamen niet om een kwetsbare partner te beschermen. We hebben er na de ingang van de
tweede lockdown goed voor gezorgd dat er contact is gebleven met de deelnemers
waardoor we aan het eind van de lockdown weer verder kunnen waar we gebleven waren.
Ondanks de lockdown is het doel om een sociale onderneming op te starten in Uithoorn die
plek biedt aan kwetsbare inwoners van de stad, behaald. Het wijkatelier Uithoorn heeft in
het afgelopen jaar een goed netwerk kunnen leggen met de welzijnsorganisaties en de
intermediair-organisaties in Uithoorn. Hierdoor is er een goede toegang tot de doelgroep.
Buiten de lockdowns om is de doelgroep ook aanwezig geweest in het atelier. Al met al is
de doelgroep dus bereikt en hebben we te maken gehad met uitzonderlijke
omstandigheden. Zomer 2021 zal het wijkatelier bovendien deel gaan uitmaken van een
sociale firma in Uithoorn. Dit is een initiatief van de gemeente om alle sociale ondernemers
in Uithoorn te ondersteunen in huisvesting, bedrijfsvoering, scholing etc. Op het moment
dat het atelier deel gaat nemen aan de sociale firma Uithoorn, zal Talentfabriek010 de
begeleiding van de sociaal ondernemer overdragen aan de begeleiders van de sociale
firma.
Het atelier Uithoorn is bovendien lid geworden van de coöperatie SynUP. Dit is een
platform wat sociale naaiateliers ondersteunt in het werven van circulaire opdrachten,
ontwerpen van producten, sales en communicatie, en delen van kennis. Het doel van SynUP
is om enerzijds zoveel mogelijk restmaterialen te verwerken en anderzijds zoveel mogelijk
sociale arbeid te creëren.
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1

9

Het wijkatelier Uithoorn
wordt geleid door 1
sociale ondernemer die
vanuit de ww is gestart.

Op 9 maart werd het atelier
feestelijk geopend door de
wethouder in het bijzijn van
wijkbewoners, deelnemers
en intermediair organisaties

12

100

Op het moment van de opening
waren er 12 deelnemers die
wilden starten of net waren
gestart in het atelier.

De eerste opdracht voor het
wijkatelier waren 100
gymtasjes voor de
basisschool in de wijk.
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Natuurtalent werd wel getroffen door de
coronamaatrdegelen en de lockdowns, maar toen we
afgelopen zomer weer even open mochten, hebben
we in een hele korte tijd de schade ingehaald

Net als bij de andere projecten van Talentfabriek010 was het jaar voor
Natuurtalent goed begonnen. Alle stappen die we in 2019 hebben gezet zijn
goed geweest voor Natuurtalent: de ondernemers van Natuurtalent zijn meer
betrokken geraakt bij het terrein en de activiteiten die we daar hebben. We
profileren ons nu meer als pluktuin, wat een duidelijk onderscheid geeft met
andere groene initiatieven in de omgeving en we hebben weer werk gemaakt van
de festivals. De zomeravonden, het oogstdiner, de kerstbomenadoptie: allemaal
nieuwe festivals die veel bezoekers trekken naar Natuurtalent. In 2020 zouden
we deze lijn doortrekken, maar daar gooide de corona-pandemie roet in het
eten. Op zondag de 15e maart waren we nog open voor onze gasten, maar
daarna moesten we net als alle andere openbare gelegenheden dicht.

We zitten nu in de tweede lockdown, maar die voelt echt anders dan
de eerste. Veel werkzaamheden met de cliënten en op het land gaan
door en we hebben er vertrouwen in dat straks als we weer open
mogen voor bezoekers, we het omzetverlies van deze lockdown weer
gaan goedmaken.

De eerste lockdown gaf vooral wat onzekerheid bij onze dagbestedingscliënten. We
bieden plek aan een kwetsbare doelgroep cliënten die elders niet altijd tot zijn
recht komt. We hebben daarom direct een protocol opgesteld: aan de vrijwilligers
werd gevraagd of ze ruimte wilde maken, letterlijk, voor de cliënten, zodat de
dagbesteding buiten op ruime afstand van elkaar kon doorgaan. Met de
zorginstellingen en de ouders van de cliënten werden duidelijke afspraken gemaakt
over vervoer, wat te doen bij ziekte van een groepslid, gezinslid of bij klachten van
de client zelf, het gebruik van maskers, handen wassen etc. De dagbesteding kon
doorgaan en dat was belangrijk voor onze doelgroep.
Begin juni mocht Natuurtalent ook weer open voor bezoekers en mensen hadden er
zin in:eindelijk weer naar buiten en de verkoeling opzoeken. Onze mensen hebben
zich goed kunnen voorbereiden op de opening met de beperkende maatregelen. Er
was tijdens de lockdown een ingenieus tafel systeem bedacht waardoor bij de
ingang duidelijk werd of er plek was en waar je kon gaan zitten. In oktober waren
we veel beter voorbereid op de gevolgen van de tweede lockdown, waardoor er rust
is bij de medewerkers en de clienten.
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3
Ondanks de lockdowns waren
er in 2020 bij Natuurtalent
nog 3 bruiloften

Na de heropening in juni
hebben we 6 goedbezochte
woensdag-zomer-avonden
georganiseerd: coronaproof
avonden met muziek en bbq.

216

214

Ondanks de late startdoor de
lockdown tot 1 juni, hebben
we in 2020 nog 216
zelfplukboektten verkocht.

In december zijn wij bij
Natuurtalent uitgiftepunt voor
de kerstbomenadoptie. Dit is
een groot succes: december
2020 zijn er 214 kerstbomen
uitgegeven
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Het terras is voor de heropening in juni gezellig ingericht, maar
met de ligging op het noordwesten, is het niet direct de meest
aantrekkelijke plek om te zitten. Binnen konden we nog maar
een derde van het aantal tafels en stoelen kwijt.

De Buurvrouw is een samenwerkingsproject van meerdere partijen. Talentfabriek010 is
binnen de samenwerking verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. In die
hoedanigheid hebben wij de verantwoordelijkheid op ons genomen om ervoor te zorgen
dat het gebouw van De buurvrouw dagelijks van 08.00u tot 22.00u open en toegankelijk is
voor wijkbewoners die gebruik willen maken van de ruimtes of elkaar willen ontmoeten. Dit
bekostigen wij met de inkomsten uit de exploitatie van de ruimtes en het petit-café.
2020 was een enerverend jaar. De eerste maanden van het jaar leek de stijgende lijn van
bezoekers en gebruikers van De Buurvrouw door te zetten. Op 12 maart 2020 werd echter
door de overheid in verband met de corona pandemie een beperkende maatregel voor
theaters afgekondigd en moesten alle geplande voorstellingen geannuleerd worden. Op
zondag 15 maart werd in een persconferentie van de minister president een algehele
lockdown aangekondigd.

De maatregelen van de overheid hadden ook gevolgen voor de activiteiten van de
wijkbewoners in De Buurvrouw. Alle geplande activiteiten werden tot nader orde
gestopt, en naarmate de tijd verstreek, werden meer en meer geplande activiteiten
geannuleerd.
Vanaf 11 mei mochten er weer balletlessen voor kinderen worden verzorgd en pas op 1 juni
mocht de Buurvrouw met de nodige beperkingen weer open voor wijkbewoners en konden
er ook weer wat activiteiten plaatsvinden. Het bleek echter lastig om de draad weer op te
pakken. Enerzijds waren er een aantal bewonersorganisaties die ondanks de versoepelingen
het niet zagen zitten om weer te starten, bijvoorbeeld vanwege de hoge leeftijd van de
deelnemende wijkbewoners die daardoor in een risicogroep zaten. Anderzijds bleek dat
vanwege de vereiste onderlinge afstand voor elke groep een grotere zaal moest worden
gereserveerd dan dat zij hiervoor gebruikten, vanwege de voorschriften over de onderlinge
afstand. Met als gevolg dat de kleine ruimtes van De Buurvrouw bijna niet meer werden
gebruikt en het echt passen en meten werd om iedereen de gelegenheid te bieden om van
de grote zaal gebruik te maken.
Met de start van het nieuwe schooljaar in september trok gelukkig de aanloop naar De
Buurvrouw weer een beetje aan, maar op 13 oktober werd een tweede lockdown
afgekondigd waardoor de opleving slechts van korte duur was. Gedurende de twee
lockdowns waren er nauwelijks inkomsten, maar wel kosten.
Dat er een tweede golf zou komen was duidelijk, maar niemand heeft zich gerealiseerd
heeft hoe zwaar deze zou zijn. Het vooruitzicht in december was dat de tweede lockdown
langer zou duren dan tot januari en al snel bleek inderdaad dat deze werd verlengd tot
februari. In de media klinken er inmiddels serieuze geluiden dat de Lockdown misschien
wel tot april zal duren en dat er tot eind 2021 nog wel sprake zal zijn van beperkende
maatregelen. Dit kan Talentfabriek010 niet volhouden en daarom hebben wij eind
december besloten dat wij niet langer als partner binnen de Buurvrouw kunnen blijven.
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In 2020 hebben 3 deelnemers van
de Buurvrouw hun MBO-1
diploma gehaald.

Bij de Buurvrouw boden we plek
aan destudenten uit de
anderstalige klas van Zadkine.
In 2020 hebben we 9 stagiaires
uit die klas een stage geboden.

12

45

Op 12 maart 2020 werd door de
minister aangekondigd dat
voorstellingen en evenementen
met meer dan 100 mensen niet
door mochten gaan.

De capaciteit van de grote
zaal, onder normale
omstandigheden 200 gasten,
was door de
coronamaatregelen in de
zomer teruggebracht tot 45
volwassenen.
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De groep die in februari 2020 startte, kreeg 3 weken
na aanvang te maken met een lockdown. Al het
onderwijs moest nog overschakelen naar online les.

Binnen de Talentfabriek010 academie vallen alle activiteiten die met de persoonlijke
ontwikkeling van de deelnemers te maken hebben. Van de persoonlijke doelen tot de
uitstroom naar werk. En natuurlijk alle opleidingen die onze deelnemers kunnen
volgen. De afgelopen jaren hebben we kunnen uitbreiden van een aanbod van 'alleen'
maar entreeonderwijs, naar een aanbod dat ook opleidingen op MBO-2 en MBO-3
niveau bevat.
Vanwege de lockdown hebben we ook veel stagiaires aangenomen die elders geen
stageplek konden krijgen: twee BOL-stagiaires per locatie, met uitzondering van De
Buurvrouw, waar in 2020 gemiddeld 9 stagiaires actief waren. Dit waren allemaal
stagiaires uit de anderstalige klassen: jonge statushouders die de taal nog
onvoldoende machtig zijn.
We
We hebben onze deelnemers extra (online) taalondersteuning kunnen bieden door
samen te werken met partnerorganisaties op het gebied van taal. In september 2020
hebben 8 deelnemers een taaltraject bij Alsare gevolgd en in november zijn 3
deelnemers gestart met taallessen bij NCB. Daarnaast zijn we een samenwerking
aangegaan met Talentcoach. Zij bieden sollicitatietraining (LEF op de arbeidsmarkt)
en 1 op 1 coaching (Maak het verschil). In 2020 hebben 5 deelnemers de training 'LEF'
gevolgd en zijn 3 deelnemers gestart met 'Maak het verschil'.r

MBO-1 stagiaires zijn vaak kwetsbare stagiaires. Binnen deze doelgroep is er grote
behoefte aan stageplekken voor leerlingen met een beperking. Die werden al vaak bij
Talentfabriek010 geplaatst. Wij hebben die stagiaires veel te bieden en zij hebben
recht op een goede stageplek.

Tijdens de 1e lockdown moesten onze deelnemers opeens online les volgen. Veel van
hen bleken geen toegang tot een eigen computer te hebben en onvoldoende online
vaardig. We hebben daarom samen met Zadkine besloten de groep die in februari is
gestart, in september 2020 opnieuw te laten starten. Vanaf nu krijgen alle nieuwe
groepen bovendien een computer en extra ondersteuning voor ICT vaardigheden. Dit
wordt gefinancierd met compensatie-orders in het kader van de Social Return on
Investment (SROI).
We hebben in 2020 alle opleidingen met SROI-opdrachten kunnen financieren. Het
doel is om in 2021 meer compensatie-orders binnen te halen om niet alleen het
onderwijs uit te betalen, maar ook de betaalde werkervaringsplekken in fase 4. Meer
informatie hierover vind je op onze vernieuwde website: www.talentfabriek010.nl
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In februari 2020 zijn er twee
deelnemers in fase 4 gestart
met de MBO-3 opleiding
'begeleider specifieke
doelgroepen'.

In juli 2020 hebben 3
deelnemers in fase 4 de
MBO-2 opleiding 'helpende
welzijn en zorg' afgerond
met een diploma.

30

19

In totaal waren er in het
afgelopen jaar 30 deelnemers die
een MBO1-opleiding volgden.

In 2020 hebben 19
deelnemers hun MBO1diploma behaald.
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Het is voor de projectcoördinatoren heel informatief
om nu per maand inzicht te hebben in de inkomsten
en uitgaven per project. Hierdoor hebben zij meer
grip op hun onderdeel binnen de organisatie.

Talentfabriek010 ontvangt steun van het Anton Jurgensfonds met als belangrijkste doel
om de organisatie weerbaar en stabiel te maken. Een belangrijk onderdeel daarin is het
inzicht op elk niveau in de financiële processen binnen de organisatie. Dat inzicht was
er wel, maar vaak over maar een deel van de omzet, bijvoorbeeld over de kasomzet, of
vanuit het factureringssysteem. Het totale overzicht was alleen op directieniveau
aanwezig.
Stap één om meer overzicht te krijgen, was de migratie naar een nieuw
boekhoudsysteem waarin alle inkomsten en uitgaven per kostenplaats opnieuw zijn
ingevoerd. Dit proces van migratie heeft bijna heel 2020 geduurd.
Stap twee was complexer. We wilden eigenlijk een tool waarmee we met één druk op
de knop op elk gewenst moment konden zien hoe de verschillende locaties er
financieel voorstonden.

Alle wijkondernemingen hebben activiteiten die erg seizoensgebonden zijn.
In de wijkateliers hebben we het bijvoorbeeld heel druk in de aanloop naar
december met alle relatiegeschenken en kerstpakketten terwijl we bij
Natuurtalent de piek vooral in de zomermaanden zit.

In de zomer van 2020 kregen we een aanbod van het Lean Team van ABN/Amro om voor
ons dit gedroomde tool te maken. De leden van het Lean Team hebben uitgebreid
onderzoek gedaan naar de behoefte aan overzicht bij de projectleiders, naar het
overzicht wat zij al hadden en naar de beschikbare informatie.
Op basis van de kostenplaatsen in de boekhouding hebben zij vervolgens een
dashboard ontwikkeld waarin op elk moment van het jaar informatie vanuit de
boekhouding naar het dahboard kan worden vertaald. In het dashboard worden de
belangrijkste uitgaven en inkomsten gespecificeerd en kan in één oogopslag worden
weergegeven hoe de geldstromen per locatie zijn.
De komende periode gaan we benutten om met dit dashboard te leren werken,
bijvoorbeeld door elke maand aan het begin de cijfers van de maand ervoor door te
nemen. Het is ook belangrijk om te realiseren dat onze liquiditeitspositie niet het hele
jaar door dezelfde is: in de zomermaanden moeten we als het ware de reserves voor de
rest van het jaar verdienen bij Natuurtalent, terwijl dit in de wijkateliers precies
andersom is. Wanneer de ene locatie een piek heeft, heeft de ander juist zijn
dalperiode. Het is goed om te leren hoe deze pieken en dalen zich door het jaar heen
ontwikkelen.
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