
71 MAKERS...
kregen meer inzicht in hun eigen vaardigheden
& mogelijkheden.

hebben arbeidsvaardigheden meesterschap & 
kennis gekregen.

We bieden opmaat leer- werktrajecten aan. In 2021 hebben 
64 makers een leer-werktraject gevolgd bij Roetz.

FACTSHEET SOCIALE IMPACT 2021

Het versterken van mensen met een kwetsbare arbeidspositie, zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dit is wat we doen!
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Stefan (maker): “Ik heb er geen woorden 
voor. Dit papiertje betekent heel veel voor mij. 
Mijn eerste diploma! Mijn harde werken wordt 
hiermee extra beloond. Ik ben echt trots. 
Dit is het begin van iets moois, graag leer ik 
verder.”ARBEIDSPARTICIPATIE

We hebben 7 betaalde werkplekken gecreëerd voor 
makers met verminderde arbeids- productiviteit.
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Ellen (directeur Fair Factory): “We willen mensen versterken voor 
wie het niet standaard is om naar een reguliere baan door 
te stromen. We werken aan vaardigheden en eigenwaarde. We 
zijn blij dat er een Praktijkverklaring mogelijk is, een erkende 
opleiding. Een mooie aanvulling op wat we al doen om de weg 
naar de arbeidsmarkt makkelijker te maken.”

Er zijn 113 kennismakingsgesprekken in de 
Roetz Fair Factory geweest. Hiermee hebben 
we deze mensen de kans gegeven om kennis 
te maken met de arbeidsmarkt.

Acht statushouders
hebben bij ons in-
company Nederlandse les 
gevolgd. En afgerond met 
een certifi caat. Klaar voor 
een volgende stap!

Vijf statushouders
hebben we begeleid naar 
hun eerste betaalde baan 
in Nederland.

Vijf monteurs op de opleiding 
mbo Fietstechniek.

FONKELNIEUWE ONTWIKKELINGEN

Twee makers behalen mbo 
praktijkverklaring.

33% van de 36 makers zijn uitstromers 
naar betaald werk in de fi etsenbranche!

Roetz Fair Factory is een sociale fi etsenfabriek. 
Hier worden de unieke, stoere, kleurrijke Roetz Bikes 
in elkaar gezet. Oude fi etsframes krijgen een tweede 
leven, dankzij het vakmanschap van onze makers: 
mensen die in onze fabriek (opnieuw of voor het 
eerst) hun werkgeluk vinden. 

De dagelijkse begeleiding is in handen van 
Werkmeester Milan en Jobcoach Carmel. Elke dag 
maken we samen met onze makers meer dan tien 
Roetz-fi etsen.

Motti (maker): “Roetz geeft me structuur. Een vaste plek, waar 
ik dagelijks naar toe kan. Ik maak me veel minder zorgen, 
daardoor blijft het rustiger in mijn hoofd en kan ik me beter 
concentreren.”


