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KANSRIJKE OMGEVING
Dit jaar  bestaat Talentfabriek010 10 jaar .  Onze doelstel l ing is  het bieden
van een kansri jke en uitdagende omgeving voor mensen waarvoor dat
vaak niet  vanzelfsprekend is .  Uit  onze aanpak bl i jkt  dat z i j  in een
kansri jke omgeving ook inderdaad de kansen pakken die ze aangeboden
worden.  Voorbeeld hiervan is  de MBO-1 opleiding die wij  onze
deelnemers in samenwerking met Zadkine startcol lege aanbieden.  Sinds
oktober 2015 start  2 keer per jaar  een klas.  Ze gaan één dag naar school
en lopen twee dagen stage.  Hiervan sluit  90% de opleiding succesvol  af
met een diploma.  

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

14
klassen gestart

122
diploma's  behaald

ALS JE DROOMT HEB JE EEN TOEKOMST

Veel  van onze deelnemers hebben geen netwerk en voelen zich
geïsoleerd ( impactrapportage 2021).  Ze hebben geen perspectief  op
verandering in hun situatie omdat ze geen relevante opleiding of  
 werkervaring hebben en daarnaast  de taal  vaak onvoldoende machtig
zi jn.  Door hen te laten ervaren dat ze vaardigheden hebben die ze
kunnen ontwikkelen,  geven we ze weer perspectief .  Er  komen
mogeli jkheden binnen handbereik,  om naar school  te gaan bi jvoorbeeld,
waardoor mensen weer gaan dromen over wat ze graag zouden wil len.
Dit  is  gezond.  Het betekent dat je  met je toekomst bezig bent.  Het geeft
energie om door te gaan.  

IMPACT 
Met deze rapportage maken we zichtbaar wat de impact is  voor onze
deelnemers van de kansen die ze weten te benutten.  Die randvoorwaarden die
bieden wij ,  maar de kansen die pakken ze zelf .  Ze gaan zelf  het onbekende aan,
starten met een opleiding,  gaan stage lopen en één dag in de week naar school  



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

KOOBRA, 35 JAAR, GEBOREN IN AFGHANISTAN 

Het kan soms snel  gaan,  dat bl i jkt  uit  het verhaal  van Koobra.  In de
zomer van 2021 begon ze als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in Noord.
Meteen in september startte ze met de MBO1-opleiding die
Talentfabriek010 aanbiedt in samenwerking met Zadkine
Startcol lege.

Op 7 jul i  2022 heeft  ze haar MBO1 diploma in ontvangst mogen
nemen en na de zomervakantie hoopt ze verder te kunnen met het
BBL3-traject  Maatschappeli jk  Zorg Dunya bi j  Albeda Zorgcollege.  

https://www.linkedin.com/company/talentfabriek010/
https://www.linkedin.com/company/zadkine-startcollege/
https://www.linkedin.com/company/albeda-zorgcollege/


ONGESCHOOLD

In de impactrapportage van 2021 gaven we al  aan dat meer dan de helft
van onze deelnemers na de basisschool  geen vervolgopleiding heeft
gehad.  Voor deze doelgroep is  de MBO-1 opleiding die wij  hen aanbieden
een haalbare opstap naar onderwijs .  De belangri jkste reden waarom ze
geen vervolgopleiding hebben gehad is  omdat ze die kans niet  hebben
gekregen.  Zodra ze die kans wel  kr i jgen gaan ze 'als  een speer ' .  Veel  van
onze deelnemers stromen na een jaar  MBO-1 uit  naar een MBO-3
opleiding,  bi jvoorbeeld in zorg of  welzi jn.

Een andere reden waarom mensen ongeschoold zi jn is  omdat ze in het
land van herkomst alt i jd gewerkt hebben in het famil iebedri j f  en hun vak
dus in de prakti jk  hebben geleerd.  Dit  z i jn vaak experts  op het gebied van
hun werk,  maar ze hebben niet  de papieren die in Nederland nodig zi jn om
hun kennis aan te tonen.  Met als  gevolg dat hun kansri jkheid op de
Nederlandse arbeidsmarkt te laag wordt ingeschat en ze geen kans kr i jgen
om in een leerwerktraject  te stappen.  

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

60%
Meer dan 60%
ongeschoold

100%
kansri jk

HOGE SUCCESRATIO

Van de deelnemers die aan de MBO-1 opleiding starten val len er  maar heel
weinig uit .  De groep is  alt i jd zeer gemotiveerd en heeft  steun aan elkaar
om door te gaan wanneer het even niet  goed gaat.  Redenen voor uitval
zi jn ziekte,  mantelzorgtaken en zwangerschap.  De mensen die uitval len
bieden we alt i jd nog de mogeli jkheid om op een later  moment weer in te
stromen en daar wordt ook gebruik van gemaakt:  soms komen mensen
zelfs  jaren later  nog terug om een opleiding af  te maken.  



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

IVETA, 46 JAAR, GEBOREN IN SLOWAKIJE 

In 2018 is  Iveta begonnen als  vr i jwil l iger in onze mini-wasserette ' Ik  Was
Hier '  in Fei jenoord.  Eind 2019 behaalde ze via Talentfabriek010 haar MBO1
diploma bi j  Zadkine Startcol lege.  Ze bleef  daarna betrokken als  trouwe
vri jwil l iger .  De eerste helft  van 2022 runde ze als  inval ler  de mini-
wasserette en zorgde voor een gezel l ige plek waar vr i jwil l igers en
stagiaires uit  de wijk met plezier  wassen en str i jken voor
partnerorganisaties en particul ieren.  Dit  deed ze zo goed dat ze s inds half
jul i  2022 een contract  heeft  gekregen.

https://www.linkedin.com/company/talentfabriek010/
https://www.linkedin.com/company/zadkine-startcollege/


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

DARIFA, 51 JAAR, GEBOREN IN MAROKKO 

Begonnen als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in Lombardijen.  In de zomer
van 2021 behaalde ze via Talentfabriek010 haar MBO1 diploma bi j  Zadkine
Startcol lege en direct  daarna kon ze doorstromen naar een betaalde
functie als  locatieleider in naaiatel ier  Crooswijk.  Dit  werk doet ze in
combinatie met een BBL3-opleiding Maatschappeli jk  Zorg Dunya bi j
Albeda Zorgcollege.  Ze bouwt aan haar eigen toekomst én begeleidt
andere Rotterdammers die net als  z i j  hun kans wil len pakken om een
netwerk te kr i jgen en hun talent te ontwikkelen.



WERKGELEGENHEID IN DE WIJK

In de wijkatel iers  van Talentfabriek010 real iseren we niet  al leen
stageplekken voor onze deelnemers,  maar ook werkgelegenheid.  Op die
manier proberen we mensen genoeg diploma's  en werkervaring te geven
dat ze daarna kunnen doorstromen op de arbeidsmarkt.  Voor veel  mensen
is  na het behalen van een diploma  de stap naar een reguliere baan nog te
groot omdat ze daar nooit  ervaring in hebben opgedaan.  In de functies die
wij  voor hen real iseren gaan wij  uit  van de kennis en ervaring die zi j
hebben.  Die gebruiken zi j  als  ervaringsdeskundige om andere vri jwil l igers
en stagiaires te begeleiden.  Immers:  ze hebben zelf  ook in die posit ie
gezeten en weten hoe het is .  Waar mogeli jk  bieden wij  deze mensen een
vervolgopleiding maatschappeli jke zorg op niveau 3 aan om ze in hun
begeleidingsvaardigheden te laten professional iseren.  

De werkgelegenheid in de wijkondernemingen is  nieuwe
werkgelegenheid:  werk wat er  eerst  niet  was en wat wij  hebben gecreëerd
voor onze mensen.  Per wijkatel ier  gaat het om tenminste 1 fte en in de
horecalocaties gaat het vaak om veel  meer werkgelegenheid.  Het is
werkgelegenheid die zich vormt naar de mensen die ervoor beschikbaar
zi jn.  We passen de werkzaamheden van iemand aan aan diens kwaliteiten
en vormen op die manier  een functie.  Dat is  soms even zoeken,  maar elke
keer s lagen we erin en het levert  een zeer betrokken en loyale
medewerker op die zich verantwoordeli jk  voelt  voor de locatie en de
mensen die er  worden begeleid.  

T A L E N T F A B R I E K 0 1 0
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MERYEM, 41 JAAR, GEBOREN IN MAROKKO

Meryem is  1 van de 2 begeleidsters van onze kinderoppaskamer in het
witte paard rotterdam. Samen met haar col lega Mina past  ze op jonge nog
niet schoolgaande kinderen van deelnemers en stagiaires van
Talentfabriek010.  Zo helpt ze ouders met jonge kinderen om een
entreeopleiding of  vr i jwil l igerswerk te kunnen doen bi j  een van onze
wijkondernemingen.  In 2020 behaalde Meryem haar MBO1 diploma bi j
Talentfabriek010.  Ze bleef  actief  als  vr i jwil l iger en in februari  dit  jaar  is  ze
bij  ons gestart  aan een BBL2 Faci l i taire Dienstverlening bi j  Albeda in
combinatie met een stage als  begeleidster  kinderoppas.  Een cert i f icaat
kinderoppas én kinder-BHV heeft  ze inmiddels al  op zak!  Na haar MBO2
opleiding hoopt ze door te kunnen stromen naar een BBL3 in de
kinderopvang.

https://www.linkedin.com/company/het-witte-paard-rotterdam/


MINA, 51 JAAR, GEBOREN IN MAROKKO

Dit is  Mina,  51 jaar .  Ze is  samen met Meryem 1 van de 2 begeleidsters van
de kinderoppaskamer in het witte paard rotterdam. Samen passen zi j  op
jonge nog niet  schoolgaande kinderen van deelnemers en stagiaires van
Talentfabriek010.  

Begin 2021 heeft  Mina bi j  Talentfabriek010 haar MBO1 diploma behaald en
in februari  dit  jaar  is  z i j  gestart  met de MBO2 opleiding Faci l i taire
Dienstverlening bi j  Albeda.  Ook zi j  heeft  al  een cert i f icaat kinderoppas en
kinderBHV op zak.  Na afronding van haar MBO2 opleiding hoopt ze door te
kunnen stromen naar een leerwerktraject  in de kinderopvang.

https://www.linkedin.com/company/het-witte-paard-rotterdam/


KWETSBARE POSITIE VROUWEN

Uit  onze impactrapportage uit  2021 bleek al  dat veel  van onze deelnemers
sociaal  geïsoleerd zi jn.  Ze hebben geen netwerk en als  er  dan ook nog
kleine kinderen zi jn,  dan is  het resultaat dat ze aan huis  gebonden zi jn.  Op
die manier  is  het heel  moeil i jk  om aan je toekomst te werken in een
vreemd land,  waar je niemand kent en de taal  niet  spreekt.

Het valt  ons op dat bi j  echtparen veel  inspanningen met betrekking tot
maatschappeli jke part icipatie op de man gericht zi jn:  hi j  leert  de taal ,
doet ervaringen op buitenshuis ,  vindt werk.  De vrouw ervaart  dat al lemaal
niet ,  z i j  z it  geisoleerd al leen thuis  en is  op en duur van al les afhankeli jk
van haar partner.  Dat maakt deze vrouwen kwetsbaar vinden wij .  Daarom
zijn we in 2021 gestart  met een kinderoppaskamer.  Voor de vrouwen die
zelf  geen netwerk hebben voor oppas en daardoor nauweli jks  de deur uit
kunnen,  hebben wij  een netwerk van oppasmoeders die getraind en
geschoold worden en begeleid worden om de kinderen op te vangen.

Hiermee hopen we de drempel voor vrouwen om aan hun eigen
maatschappeli jke part icipatie te werken,  te verkleinen.  Zi j  moeten ook
kansen kri jgen.  

Dit  geldt overigens ook voor al le al leenstaande vrouwen met kinderen die
zich bi j  ons melden.  Vaak wil len zi j  wel  activiteiten buiten de deur doen
en mensen ontmoeten,  maar maakt hun situatie dat last ig.  

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

"De kinderoppasbegeleiders kr i jgen een speciale
training pedagische vaardigheden.  Ze leren l iedjes,
spel letjes en knutselactiviteiten te doen met de
kinderen.  We st imuleren voorlezen en buitenspelen."

Charlotte Popken,  coordinator Talentfabriek010 academie



MEKSEB, 31 JAAR, GEBOREN IN ERITREA 

Mekseb is  inds 2019 actief  als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in
Lombardijen.  In februari  dit  jaar  startte ze met de MBO-1 opleiding die
Talentfabriek010 aanbiedt in samenwerking met Zadkine Startcol lege.  Een
jaar lang gaat ze één dag in de week naar school  en loopt ze 16 uur stage
in het naaiatel ier .  Ze zit  in de klas met 9 andere deelnemers,  waaronder
Nilma.  In januari  2023 hoopt ze haar MBO1 diploma te behalen en door te
stromen naar een vervolgopleiding of  betaald werk.  

https://www.linkedin.com/company/zadkine-startcollege/


NILMA, 42 JAAR, GEBOREN IN SURINAME

Vorig jaar  begon ze als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in Lombardijen.  In
februari  startte ze met de MBO-1 opleiding die Talentfabriek010 aanbiedt
in samenwerking met Zadkine Startcol lege.  Een jaar  lang gaat ze één dag
in de week naar school  en loopt ze 16 uur stage in het naaiatel ier .  Ze is
goed op weg en verwacht in januari  2023 haar MBO1 diploma te behalen.



SAIRA, 32 JAAR, GEBOREN IN PAKISTAN

In het voorjaar  van 2021 begon ze als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in
Crooswijk.  Dat najaar startte ze met de MBO-1 opleiding die
Talentfabriek010 aanbiedt in samenwerking met Zadkine Startcol lege.  In 
 jul i  heeft  ze haar MBO1 diploma in ontvangst genomen en na de
zomervakantie stroomt ze uit  naar een BBL3-traject  Maatschappeli jk  Zorg
Dunya bi j  Albeda Zorgcollege.  

https://www.linkedin.com/company/zadkine-startcollege/
https://www.linkedin.com/company/albeda-zorgcollege/


TWEE COHORTEN PER JAAR

Elk jaar  starten er  in september en februari  een groep deelnemers aan de
MBO-1 opleiding.  Daarnaast  hebben we tegenwoordig een behoorl i jk
aantal  deelnemers wat doorstroomt naar een niveau 2 of  3 opleiding.  Van
de deelnemers die bi j  Talentfabriek010 starten,  begint 50% binnen een
jaar aan de MBO-1 opleiding.  Daarvoor is  motivatie en voldoende
taalbegrip om het onderwijs  te kunnen volgen nodig.  Wij  bekostigen de
opleiding,  de leermiddelen en als  het nodig is :  de reiskosten om naar
school  te kunnen gaan.  

Dit  f inancieren we met de inkomsten uit  ondernemen. Een deelnemer naar
school  sturen kost  ons ongeveer € 750 aan opleidingskosten,  leermiddelen
en bi jkomende zaken als  reiskosten.  Het begeleiden van de deelnemers is
duur.  we hebben in totaal  1 fte per locatie voor de begeleiding van de
deelnemers en daarnaast  z i jn er  kosten aan overhead om al les rondom de
werving en instroom en doorstroom goed te regelen.  Naar schatting kost
ons dit  op jaarbasis  € 4.000,-  per deelnemer.  Daarom zoeken wij  hiervoor
ook andere bronnen van inkomsten.

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

€ 4.000
Investeren wij  in elke
deelnemer die aan de

opleiding start  

50%
van deze kosten kunnen

wij  dekken met inkomsten
uit  ondernemen 

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

Een belangri jke andere bron van inkomsten zi jn de compensatieorders die
wij  kunnen uitvoeren voor bedri jven met een SROI.  Wij  worden door de
gemeente Rotterdam erkend als  sociaal  ondernemer.  Dat betekent dat
bedri jven die impact wil len maken en die hun SROI opgave niet  al leen
kunnen of  wil len invullen,  dit  kunnen compenseren door Talentfabriek010
een opdracht te geven of  door bi j  te dragen aan de kosten van
begeleiding van de stages van de deelnemers.  Wij  z i jn voortdurend op
zoek naar bedri jven die samen met ons impact wil len maken en hun SROI
door ons wil len laten compenseren.  interesse?  Neem even contact op met
mirei l le@talentfabriek010.n voor meer informatiel .   



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

ABEER, 36 JAAR,GEBOREN IN LIBANON 

Abeer is  afgestudeerd als  geografe en had in Libanon een lesbevoegdheid.
Het l iefst  zou ze het onderwijs  ingaan.  In 2019 is  ze begonnen als
vri jwil l iger in ons naaiatel ier  in Lombardijen.  Eind 2020 behaalde ze via
Talentfabriek010 haar MBO1 diploma bi j  Zadkine Startcol lege en kon ze
doorstromen naar een betaalde stageplek.  Ze  doet de opleiding
maatschappeli jke zorg specif ieke doelgroepen.  Sinds juni  2022 werkt ze
als  werkbegeleider in het witte paard,  waar ze de deelnemers in de keuken
en de kinderoppaskamer begeleidt .  

https://www.linkedin.com/company/het-witte-paard-rotterdam/


HERWAARDEREN OPLEIDINGEN

In een aantal  geval len hebben onze deelnemers een diploma op HBO- of
Universitair  niveau behaald in hun land van herkomst.  Dat laten
herwaarderen in Nederland is  een complex proces,  zeker als  dat niet  direct
bi j  aankomst is  gebeurd omdat er  bi jvoorbeeld kleine kinderen waren.
Redenen waarom opleidingen niet  kunnen worden gewaardeerd zi jn
divers:  de opleiding heeft  geen Nederlandse vergel i jkbare variant,  de
beroepscriteria waar een opleiding voor opleidt wijken in het land van
herkomst af  van de Nederlandse cr iteria,  het is  te lang geleden dat iemand
zijn opleiding heeft  afgerond,  de opleiding was nog niet  helemaal
afgerond.

Mensen die hun opleiding vervolgens wel  hebben weten te herwaarderen,
komen helaas vaak toch moeil i jk  aan het werk omdat ze in hun vakgebied
geen Nederlandse werkervaring hebben.

Wij  z ien daarom  mensen die bi j  ons aan een MBO-1 opleiding beginnen
terwij l  ze  in hun land van herkomst een goede opleiding hebben afgerond
en daar ook als  professional  werkzaam waren.  Ze 'kiezen'  er  voor om
helemaal  opnieuw te beginnen in hun nieuwe land.  Ook voor hen heeft  de
MBO-1 opleiding toegevoegde waarde.  Ze kr i jgen een jaar  lang onderwijs
in het Nederlands.  Als  dat om rekenen gaat op een niveau wat je al
beheerst ,  kan je des te meer aandacht besteden aan de taal .  Deze mensen
nemen vaak ook al  direct  een begeleidende rol  op zich in de groep waarin
ze zitten en ze helpen anderen die misschien wel  moeite hebben met het
niveau.  

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

"Goed opgeleide mensen die graag aan het werk wil len staan
aan de kant vanwege formaliteiten in de herwaardering van hun
diploma.  Er  is  geen actief  beleid om hen om te scholen en aan
de Nederlandse eisen te laten voldoen.  Ze zitten in de bi jstand
of kr i jgen werk ver onder hun niveau aangeboden dat is  echt
heel  frustrerend voor ze."

Mirei l le  van den Berg,  directeur Talentfabriek010



NECLA, 38 JAAR, GEBOREN IN TURKIJE

Necla is  begonnen als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in Lombardijen.  In
2017 behaalde ze via Talentfabriek010 haar MBO1 diploma bi j  Zadkine
Startcol lege.  Niet  lang daarna kon ze doorstromen naar een betaalde
functie als  locatieleider in hetzelfde naaiatel ier  ( later  ook in naaiatel ier
Crooswijk)  en begin 2020 startte ze met de BBL3-opleiding
Maatschappeli jk  Zorg bi j  Albeda Zorgcollege.  Eind dit  jaar  rondt ze haar
opleiding af  en is  ze klaar  voor de volgende stap!  Ze wil  graag uitstromen
naar een functie als  begeleider specif ieke doelgroepen voor bi jvoorbeeld
jongeren of  mensen met een l icht verstandeli jke beperking 



ONAYSA, 44 JAAR, GEBOREN IN SYRIË 

Onaysa is  begonnen als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in Lombardijen.  In
2017 behaalde ze via Talentfabriek010 haar MBO1 diploma bi j  Zadkine
Startcol lege.  Niet  lang daarna kon ze doorstromen naar een betaalde
functie als  locatieleider in hetzelfde naaiatel ier  en begin 2020 startte ze
tevens met de BBL3-opleiding Maatschappeli jk  Zorg bi j  Albeda
Zorgcollege.  Ze zit  nu in het laatste jaar  van haar opleiding en hoopt
hierna uit  te kunnen stromen naar een functie als  begeleider specif ieke
doelgroepen in bi jvoorbeeld de vrouwenopvang.



WERKEN IN DE ZORG

De meeste deelnemers die aan de MBO-1 opleiding starten,  geven aan
verder te wil len in de zorg.  Ze geven daarbij  aan het l iefst  faci l i taire
werkzaamheden te wil len doen,  zoals  schoonmaken,  wassen,  koken,
boodschappen doen.  Doorstromen naar vacatures in de zorg is  nu echter
vaak nog last ig.  Onze deelnemers hebben vaak geen werkervaring en
voldoen niet  aan de taaleisen die er  voor veel  zorgvacatures zi jn.  Ze zi jn
bovendien niet  mobiel ,  kunnen niet  f ietsen of  hebben geen geld voor het
openbaar vervoer.  Hun thuissituatie is  vaak onstabiel ,  waardoor er  r is ico
op uitval  bestaat.   

Wij  denken echter dat met begeleiding en een goede selectie van
werkzaamheden die zi j  wel  kunnen uitvoeren om personeel  in de zorg te
ondersteunen er  een kans is  voor hen om in de zorg aan het werk te gaan.
Dit  vergt echter wel  een bepaalde inspanning van de zorgaanbieders en
de gemeente om deze deelnemers te t i jd te geven om na het behalen van
hun mbo-1 diploma in te stromen op een mbo-2 opleiding helpende zorg
en daarbij  voldoende begeleiding te kr i jgen om uitval  te voorkomen.

Talentfabriek010 is  bereid om die begeleiding te bieden,  deze deelnemers
in dienst  te nemen en hen te detacheren naar de zorgaanbieders.  Door als
contactpersoon op te treden en de voortgang te monitoren,  kunnen de
deelnemers zich ontwikkelen tot volwaardige zorgprofessionals ,  zonder
daarbij  een te grote afstand van de arbeidsmarkt op eigen kracht te
moeten overbruggen.  Bi j  uitval ,  bi jvoorbeeld door omstandigheden in de
thuissituatie,  bieden wij  een t i jdel i jke terugval  locatie.  Op die manier  kan
de deelnemer als  de thuissituatie weer stabiel  is  de draad weer oppakken
en is  de investering van de zorgaanbieder en de deelnemer zelf  in diens
ontwikkel ing,  niet  voor niets  geweest.  

Wij  hopen hier  in het najaar van 2022 met de zorgaanbieders en de
gemeente afspraken over te kunnen maken.  We worden hierin gecoacht
door Start  foundation in het kader van hun programma "de paral lel le
arbeidsmarkt" .

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



MOHAMAD, 35 JAAR, GEBOREN IN SYRIË

Mohamad is  begonnen als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in Fei jenoord.  In
2019 behaalde hi j  via Talentfabriek010 zi jn MBO1 diploma bi j  Zadkine
Startcol lege.  Direct  daarna kon hi j  doorstromen naar een betaalde functie
als  locatieleider in hetzelfde naaiatel ier .  Hier  combineert  hi j  z i jn ruime
ervaring als  kleermaker in Syrië met de begeleiding van andere
Rotterdammers die net als  hi j  hun kans wil len pakken om een netwerk te
kri jgen en hun talent te ontwikkelen.



ZAINAB, 43 JAAR, GEBOREN IN SYRIË 

In 2018 begonnen als  vr i jwil l iger in ons naaiatel ier  in Crooswijk.  In 2019
startte ze met de MBO-1 opleiding die Talentfabriek010 aanbiedt in
samenwerking met Zadkine Startcol lege.  Daarna heeft  ze een jaar  betaalde
werkervaring opgedaan als  locatieleider in naaiatel ier  Crooswijk.  Zainab
heeft  14 jaar  ervaring als  coupeuse in het bedri j f  van haar vader.  In
september 2021is  ze  haar eigen naaiatel ier  gestart  in De Wassery,  een
verzamelgebouw voor creatieve ondernemers.  Zainab werkt nu voor
verschi l lende opdrachtgevers en biedt in haar atel ier  plek aan andere
deelnemers van Talentfabriek010.

https://www.linkedin.com/company/zadkine-startcollege/
https://www.linkedin.com/company/dewasserij/


VAKLIEDEN

Vooral  kleermakers en coupeuses komen zonder diploma naar Nederland.
Het zi jn vakmensen in een vakgebied wat in Nederland langzaam aan het
verdwijnen is .  Toch is  er  de laatste jaren weer een groeiende vraag naar
ervaren textielprofessionals .  Dit  komt door de toegenomen aandacht voor
de Nederlandse maakindustr ie en de wens om duurzamer te werken en
meer productie in Nederland te laten plaatsvinden.  Deze ontwikkel ing
gaan nu nog langzaam, maar hi j  is  er  wel .

De coronapandemie en nu op dit  moment de oorlog in de Oekraîne
hebben bovendien bi jgedragen aan het besef  dat lange ketens en
afhankeli jkheid van landen ver weg van Nederland ook r is ico's  en hoge
kosten met zich meebrengen.  

Om die reden zi jn we samen met onze opdrachtgever Oxious een
businessplan voor een productie-atel ier  aan het schri jven.  We wil len dit  
 atel ier  starten op Rotterdam Zuid.  In dit  atel ier  wil len we vooral  c irculair
produceren en werkgelegenheid real iseren voor Rotterdammers zoals
zainab en Mohamad die in de bi jstand zitten,  maar het l iefst  hun oude vak
zouden wil len oppakken.  In de periode 2023 -  2028 wil len we 100
werkplekken voor Rotterdam Zuid real iseren.  

Volg de ontwikkel ingen van dit  project  op onze website en onze socials
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In ons nieuwe atel ier  op Zuid wil len we ons gaan special iseren in het (ver)werken
van textiele reststromen (waste)  die een 2e leven kri jgen als  high-end product.
Hierbi j  real iseren we een oplossing voor het afvalprobleem van producenten en
stel len hen ook verantwoordeli jk  om de gemaakte producten weer af  te nemen,
bi jvoorbeeld als  relat iegeschenk.  Zo  bouwen we mee aan een circulaire
economie.

Circulair en duurzaam



FADI, 41 JAAR, GEBOREN IN SYRIË 

Fadi  is  in augustus 2021 bi j  Het Witte Paard gestart  als  vr i jwil l iger en in
september 2021 aan de MBO-1 opleiding begonnen.  Jul i  2022 heeft  hi j  z i jn
diploma ontvangen.  Hi j  heeft  een speciale baristatraining gevolgd,  
 gericht op het begeleiden van stagiaires uit  het speciaal  onderwijs .  Hi j  wil
graag ful lt ime werken en vol ledig onafhankeli jk  van een uitkering zi jn.  Op
dit  moment werkt hi j  nog bi j  Het Witte Paard,  maar vanaf september gaat
hi j  werken in het hotelwezen en stroomt hi j  succesvol  uit .  Hi j  zou in de
toekomst  heel  graag iets  gaan doen met gezondheid en voeding.



SASKIA, 45 JAAR, GEBOREN IN NEDERLAND 

Saskia is  in september 2021 bi j  Het Witte Paard komen werken en in
februari  2022 gestart  met een MBO-2 opleiding meewerkend kok.  Eind
2022 zal  ze deze opleiding afronden.  Haar interesse gaat vooral  uit  naar
koken voor specif ieke doelgroepen,  zoals  de pal l iat ieve zorg.  Well icht dat
ze daar na af loop van haar opleiding in verder kan.  



HORECA

Onze horeca locaties zi jn ideale werkplekken voor onze deelnemers.  Er  z i jn
veel  verschi l lende soorten werkzaamheden en door de interactie met
gasten,  dragen de werkzaamheden ook bi j  aan verbetering van de taal .

Bi j  Het Witte Paard zi jn s inds de start  in apri l  2021 al  7 leerwerkplekken
gereal iseerd en in september 2022 starten er  weer vier  nieuwe
deelnemers.  

Op dit  moment zi jn er  ontzettend veel  vacatures in de horeca en is  het
echt een kansberoep.  Doorstroom vanuit  de horeca r ichting de zorg is
echter ook geen vreemde route,  immers:  in de horeca leer je de zorg voor
de gasten op je te nemen,  te informeren of  al les naar wens is  en mensen
een plezierig verbl i j f  te geven.  Gastvri jheid is  in de zorg ook een
belangri jke competentie,  omdat het heel  veel  te maken heeft  met
verzorging en waarnemen of  het goed gaat met je gast ,  danwel cl ient.   In
de keuken zi jn we voortdurend bezig met gezonde voeding en
voedselvei l igheid.  Er  moet rekening gehouden worden met speciale
dieetwensen,  terwij l  al les smaakvol  en aantrekkel i jk  gepresenteerd moet
worden voor de gasten.  

De stagiaires die bi j  Het Witte Paard stage hebben gelopen het afgelopen
jaar,  hebben al lemaal  een interesse in de zorg ontwikkeld omdat ze het
ofwel  leuk vinden om voor mensen te zorgen,  ofwel  de combinatie
gezondheid en voering heel  interessant vinden.  Dit  hebben zi j  vaak
ontdekt t i jdens hun stage.  De plek waar je stage gaat lopen is  daarom
helemaal  niet  bepalend voor de r ichting waar je naar uitstroomt.  Het is
wel  een plek die je prikkelt  om na te denken over wat je wil .  Een prikkel
die onze doelgroep deelnemers daarvoor vaak niet  hadden.  Een jaar  stage
lopen in het kader van hun MBO-1 opleiding kan dus levensveranderend
zijn en iemand echt helpen om te ontdekken wat hi j/  z i j  graag wil  en kan.  
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NAWOORD

Dit document is  geschreven door Mirei l le  van den Berg.  De verhalen van
onze deelnemers zi jn verzameld door de coördinator van de
Talentfabriek010 academie,  Charlotte Popken.  Deze verhalen zi jn in de
eerste helft  van 2022 verschenen op onze l inkedinpagina.  Komende
periode zul len wij  regelmatig verhalen bl i jven verzamelen en delen van
onze deelnemers.  Dit  doen we met hun instemming en met respect voor
hun persoonli jke s ituatie.

Wil  je  meer weten over wat wij  doen,  een opdracht verstrekken om SROI te
compenseren of  op een andere manier  met ons impact maken,  neem dan
contact  op:  mirei l le@talentfabriek010.nl .

Ki jk  voor meer informatie over ons op www.talentfabriek010.nl  of  volg ons
op l inkedin.com/company/talentfabriek010,  of
Facebook.com/talentfabriek010.  
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