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ROETZ IMPACT JAARVERSLAG 2021 

Met trots en plezier presenteren wij: het Roetz Fair Factory impact-jaarverslag over 2021. Elk jaar 
is bijzonder op zijn eigen manier; zo ook 2021. Zo leerden we in 2021 opnieuw te werken met de 
uitdagingen van covid, vonden er wisselingen plaats in ons vaste team, mochten we de eerste 
MBO-praktijkverklaringen uitdelen in de fabriek en begeleidden we maar liefst acht statushouders 
naar hun eerste betaalde baan in Nederland. Dat en meer vind je in dit impact-jaarverslag. We 
nemen je hierin graag mee door de sociale en financiële impact die we in 2021 als stichting 
hebben gehad. 

Veel leesplezier!

Het Roetz Fair Factory team
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H1 – ROETZ FAIR FACTORY

ONS VERHAAL
Roetz Fair Factory is dé sociale fietsenfabriek van Amsterdam – en misschien wel van Nederland. 
Wij zijn een sociale onderneming, met een duurzame én een sociale missie. Oude fietsframes 
krijgen bij ons een tweede leven, in de handen van mensen die hun werkgeluk (terug)vinden. In 
een veilige, maar professionele werkomgeving wordt gewerkt aan iets moois en tastbaars om 
trots op te zijn: een Roetz Bike, én nieuwe (werk)talenten. Zo versterken we mensen met een 
kwetsbare positie, zodat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen in de maatschappij en op 
de arbeidsmarkt. Dat is wat we doen!

Sinds 2017 werken wij succesvol volgens onze Roetz-methode. Onze unieke aanpak is gericht op 
het ontwikkelen van drie zaken:

• werknemersvaardigheden
• fietstechnische vaardigheden
• zelfwaardering

Twee van mijn klanten werken bij Roetz Fair Factory. Ik vind 
het mooi om te zien dat er bij Roetz veel structuur en 
begeleiding is. Er is ruimte om te ontwikkelen, en we zien dat 
mensen hierdoor echt kansen krijgen. Als ik er rondloop, zie 
ik betrokken, blije werknemers!’

Aykut Alan - Jobcoach Werk & Re-integratie – Gemeente 
Amsterdam 



Niemand kan de Roetz-methode zo goed uitleggen als onze eigen directeur 
Ellen. In dit interview lees je meer over Roetz, over Ellen, en over het belang 
van passend werk voor iedereen.
“Participatie is: voelen dat je volwaardig meedraait in een echt commercieel 
bedrijf. Bijvoorbeeld door mee te werken aan onze mooie fietsen.”

Bij Roetz Fair Factory worden werkgeluk en talenten ‘opnieuw’ ontdekt. Bij ons is iedereen welkom. We kijken 
naar wat mensen wél kunnen. We bieden mensen de ruimte om zichzelf te (her)ontdekken en te ontwikkelen. 
In een professionele, productieve omgeving kun je bij Roetz worden opgeleid tot fietsenmaker. We zorgen voor 
intensieve, op maat gemaakte begeleiding voor iedere maker. Essentieel in onze aanpak is het ontwikkelen van 
eigenwaarde. We creëren een thuisbasis, waar onze makers zich veilig en gewaardeerd voelen, waar ze trots 
zijn op hun werk en waar successen gevierd worden.

Talenten ontdekken

https://roetzfairfactory.nl/we-laten-mensen-echt-meedraaien/


DOELSTELLING

Met Roetz Fair Factory, een sociale onderneming, willen we bijdragen aan een oplossing voor de 
maatschappelijk problemen rondom arbeidsparticipatie. Roetz zorgt voor de juiste werk- of 
leeromgeving voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is dat zij zich 
ontwikkelen en minder afhankelijk worden van zorg en begeleiding, dat hun loonwaarde stijgt en 
dat ze doorstromen naar betaald werk, vervolgstage of een beroepsopleiding. Het gaat hier om 
de volgende doelgroepen: 
• mensen met een psychische of fysieke beperking, die door hun beperking waarschijnlijk 

structureel een lage loonwaarde hebben. Denk aan mensen met een psychische stoornis of 
licht verstandelijke beperking; 

• mensen die in een passende werk- en ontwikkelomgeving op termijn een loonwaarde van 
100% en hoger kunnen behalen. Denk aan jongeren met sociale problemen die zonder 
beginkwalificatie het onderwijs verlaten, mensen die weer instromen na een langdurige ziekte, 
of nieuwkomers met een taalachterstand.



H2 – SOCIALE IMPACT 2021
Impact meten: kwantitatief én kwalitatief 
Aan de hand van een speciaal voor Roetz geformuleerd ‘theory of change’ ofwel verandertheorie 
hebben we de beoogde effecten van onze werkzaamheden geformuleerd. Deze effecten kunnen 
zowel positief als negatief, bedoeld of onbedoeld en direct of indirect zijn. Impact meten geeft 
inzicht in onze sociale impact, maar ook in onze eigen manier van werken. Zo hebben we naar 
aanleiding van het impactonderzoek in 2022 ons onboardingproces en de werkinstructies op de 
vloer verbeterd.

Dankzij de impacttraining Expeditie Impact door Bureau Avance hebben we in 2020 een start 
gemaakt met het opzetten van ons eigen sociaal impact-onderzoek, dat zowel kwantitatief als 
kwalitatief van aard is. In 2020 hebben we onze makers voor het eerst op deze manier gevolgd. In 
ons Impactverslag 2020 laten we zien wat het effect is van onze activiteiten op de zelfwaardering 
van de makers. Dat drukten we uit in bijvoorbeeld: I) positiever in het leven staan of II) 
gemotiveerder zijn om betaald werk te vinden. In 2021 hebben we deze kwalitatieve meting (over 
2020) helaas niet kunnen uitvoeren, vanwege andere prioriteiten in de operatie van de 
organisatie. Per 2022 is dit kwalitatief impactonderzoek vast onderdeel geworden van de 
evaluatiemomenten in onze werk-leertrajecten. In dit jaarverslag delen we graag ons kwantitatief 
impactonderzoek over 2021. 

https://roetzfairfactory.nl/wp-content/uploads/2021/04/2020-2019-Roetz-Fair-Factory-Impact-One-pager.pdf


In deze graphic staat de verandertheorie uitgelegd die 
we bij Roetz Fair Factory volgen. De vier belangrijkste 
effecten waar we volgens deze verandertheorie, naar 
hebben gekeken, zijn genummerd aangegeven. We 
lichten op de volgende pagina’s de graphic graag toe 
wat we op deze gebieden hebben bereikt.

WAT HEBBEN WE BEREIKT IN 2021? 



Toelichting impact bij 1: Het aanbieden van leer-werktrajecten, stages en 
vrijwilligersplekken in een commerciële omgeving

Leer-werktrajecten
In 2021 hebben 64 makers op maat gemaakte ontwikkelingstrajecten gevolgd. Die zijn als 
volgt onder te verdelen:

• 36 makers volgden een leer-werktraject
• 12 makers volgden een arbeidsmatig dagbestedingstraject
• 9 makers volgden een activeringstraject
• 5 vrijwilligers
• 2 stagiairs

Meer dan 100 kennismakingen
Er zijn in 2021 113 kennismakingsgesprekken gevoerd in de Roetz Fair Factory. Hiermee 
hebben we 113 mensen de kans gegeven om kennis te maken met de arbeidsmarkt.



Toelichting impact bij 2: Het creëren van betaalde werkplekken voor mensen met een 
verminderde arbeidsproductiviteit.

Betaalde werkplekken binnen Roetz
In 2021 zijn er 4 extra betaalde werkplekken gecreëerd voor mensen met een kwetsbare 
arbeidspositie. Zo konden Claus, Victor, Kees en Marzieh onderdeel worden van het 
vaste Roetz-team. Momenteel zijn er binnen Roetz Fair Factory 7 betaalde werkplekken 
voor mensen uit de doelgroep. 

Bekijk hier het verhaal van Victor: ‘Victor blijft hier graag werken’. 

https://roetzfairfactory.nl/victor-blijft-graag-hier-werken/


Toelichting impact bij 3: Toename van arbeidsvaardigheden (meesterschap van en 
kennis over het vak fietstechniek) en van werknemersvaardigheden

Aangescherpte arbeidsvaardigheden
71 makers kregen meer inzicht in hun eigen vaardigheden en mogelijkheden en hebben 
hun arbeidsvaardigheden aangescherpt. 

Mbo-opleiding Fietstechniek
In 2021 volgden 5 makers een mbo-opleiding Fietstechniek (niveau 1 of 2) bij ons in de 
fabriek. 2 makers behaalden hun MBO-praktijkverklaring (zie verderop).

Nieuwkomers
8 statushouders hebben interne Nederlandse les gevolgd. We hebben 5 statushouders 
begeleid naar hun eerste betaalde baan in Nederland.

Cursussen
3 makers behaalden hun heftruckcertificaat in 2021.



Toelichting impact bij 4: Het verhogen van maatschappelijke participatie en het laten 
doorstromen van mensen naar arbeid, leerstages en vrijwilligerswerk

Uitstroom naar betaalde banen
In 2021 zijn er 14 makers doorgestroomd naar betaald werk buiten Roetz. 16 mensen 
zijn doorgestroomd in een vervolgtraject, 3 zijn gestart met een opleiding en 6 mensen 
zijn doorgestroomd naar (vervolg) zorgtrajecten (zie tabel).

aantal %
Totaal 71
Uitstroom 39 55%

waarvan naar werk 14
waarvan naar vervolgtraject 16

waarvan naar zorg 6
waarvan naar opleiding 3

Uitval 10 14%
Ziek 5 7%
Nog in traject 17 24%

In dienst 7



H3 FONKELNIEUWE ONTWIKKELINGEN

Roetz Fair Factory groeit en bloeit. In 2021 is er een flink aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet in 
en rond de fabriek, die we graag uitlichten in dit jaarverslag. 

Truien van Goodfuture
Onze makers dragen op de werkvloer vol trots de circulaire truien 
van Goodfuture, met wie we in 2021 een samenwerking zijn 
gestart. Als de truien afgedragen zijn, neemt Goodfuture ze weer 
in, om er ‘nieuwe’ truien van te maken. Fijn om samen te werken 
met bedrijven die dezelfde missie nastreven! 

https://goodfuture.nl/


H3 FONKELNIEUWE ONTWIKKELINGEN

Leer-werktrajecten logistiek (i.s.m. MBO ROC Amsterdam)
We hebben onze leer-werktrajecten uitgebreid voor banen in de sector logistiek. Deze sector is groeiende en 
vraagt vaak om een type werkzaamheden dat ook geschikt is voor onze doelgroep. In 2021 hebben we alle 
logistieke werkprocessen in de Roetz Fair Factory gekoppeld aan leerdoelen. Zo zijn er acht werkprocessen en 
acht leerdoelen geformuleerd, gekoppeld aan de leerdoelen van de mbo-opleiding logistiek aan het ROC 
Amsterdam. De makers op logistieke trajecten worden hier nu op beoordeeld, en kunnen hun 
praktijkverklaring halen (zie ook hieronder).

Stefan haalde als eerste zijn Praktijkverklaring Logistiek: verder lezen.

https://roetzfairfactory.nl/mijlpaal-voor-stefan/


Twee makers behaalden hun MBO-praktijkverklaring

Voor sommige makers is het behalen van een volledig mbo-diploma, inclusief de entreeopleiding, 
nog een brug te ver. Met de MBO-praktijkverklaring kunnen kandidaten op de werkvloer leren en 
aantonen wat ze wél kunnen en welke vaardigheid ze hebben. Zo’n soort verklaring is sinds 2021 
ook te behalen bij Roetz. We werken hiervoor samen met ROC Amsterdam en ROC Top 
Amsterdam. 

In 2021 behaalden onze makers Marzieh en Stefan als eersten een 
MBO-praktijkverklaring. Maker Marzieh ontving als de eerste 
prakijkverklaring Fietstechniek uit handen van wethouder Groot 
Wassink. Een heel feestelijk moment! De eerste praktijkverklaring 
Logistiek is uitgereikt aan onze maker Stefan. Na deze hoogtepunten 
gaan we onze logistieke leer-werktrajecten verder finetunen en nog 
beter laten aansluiten op de leerdoelen van opleidingen aan het ROC 
Amsterdam en de arbeidsmarkt.

https://sociaalwerkkoepelamsterdam.nl/mbo-praktijkleren/
https://sociaalwerkkoepelamsterdam.nl/verklaringen-mbo-praktijkleren/


Nieuwe jobcoach Carmel introduceert Feedbacktraining

Voor alle makers bij Roetz is er persoonlijke begeleiding van een jobcoach. Die begeleiding begint 
al bij het intakeproces en duurt het gehele traject. De voortgang van de makers wordt 
bijgehouden door middel van onze impactmeting en individuele gesprekken. De coaching is voor 
elke maker anders. 

Gedurende het gehele traject meten we op verschillende momenten de voortgang op 
verschillende werknemersvaardigheden, zoals op tijd komen, samenwerken en afspraken 
nakomen. Ook worden in die voortgangsgesprekken fietstechnische vaardigheden beoordeeld. Zo 
weet de maker hoe hij in het traject staat en op welke gebieden hij zich nog kan ontwikkelen om 
de persoonlijke doelen te behalen. 

We zien dat de eigenwaarde van onze makers gelijk toeneemt als ze nieuwe dingen leren. Om het 
proces van de makers te ondersteunen hebben de makers in 2021 voor het eerst 
Feedbacktraining gekregen. Deze training is geïntroduceerd door Carmel, de nieuwe jobcoach, 
sinds begin 2021 bij Roetz in dienst. Dankzij deze nieuwe training gaan de makers vol vertrouwen 
hun voortgangsgesprekken in. 

Lees hier meer over de werkwijzen van jobcoach Carmel!

https://roetzfairfactory.nl/we-willen-mensen-echt-laten-doorontwikkelen/


H4 – MAATSCHAPPLIJKE IMPACT WAARDE 2021

Inleiding
MAEX, een landelijk platform dat de sociale waarde van de sector van sociale initiatieven en -
ondernemers transparant maakt, meet de maatschappelijke impact van organisaties aan de hand 
van de Social Handprint. Deze handprint is een visualisatie die positieve effecten van de 
organisatie op de samenleving laat zien. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de Sustainable 
Development Goals (SDG’s). De SDG’s zijn zeventien door de VN geformuleerde doelen om van de 
wereld een betere plek te maken in 2030 (zie ook: sdgnederland.nl). 

Stichting Roetz Fair Factory haakt aan bij vier van de zeventien SDG's:
4: Gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs
8: Waardig werk voor iedereen en duurzame en inclusieve economische groei. 
10: Ongelijkheid verminderen 
12: Verantwoorde consumptie en productie 

sdgnederland.nl
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We hebben ons aangemeld bij MAEX en hun vragenlijst ingevuld 
om te bekijken op welke indicatiewaarde zij uitkomen voor ons. 
Ook voor ons heeft MAEX vervolgens zo’n mooie visualisatie 
gemaakt en onze impactwaarde berekend. Deze impactwaarde 
is een indicatie van het totale bedrag dat belanghebbenden 
tezamen besparen of in de reguliere economie bereid zouden 
zijn te betalen voor dergelijke diensten en effecten, uitgedrukt in 
euro’s. Voor de maatschappelijke inspanning van Roetz Fair 
Factory in 2021 berekende MAEX een impactwaarde van maar 
liefst € 3.350.000. Wauw! Hiernaast is de Handprint te vinden en 
meer toelichting van MAEX op onze profielpagina. 

https://maex.nl/


Stichting Roetz Fair Factory had financieel gezien een goed jaar, waarin we een prachtige omzet 
genereerden (€306.577), die voor een heel groot deel te danken was aan de productie van de 
fietsen. Tevens hebben een goede reserve opgebouwd, waardoor we weerbaar de komende jaren 
in kunnen. Voor uitgebreid financieel verslag, zie onze Jaarrekening.

Meer dan 1500 fietsen
In 2021 hebben we samen maar liefst 1600 fietsen gemaakt en bijna 8000 fietsen gerepareerd. 
Deze fietsen bestaan allemaal voor 30 tot 40% uit hergebruikt materiaal. Gemiddeld 
produceerden onze makers in de fabriek elke dag 10 fietsen. 

Maker Claus aan het woord: ‘Wij maken van oude frames weer trendy stadfietsen’.

H5 FINANCIEEL VERSLAG 2021

https://roetzfairfactory.nl/stichting-bestuur/
https://roetzfairfactory.nl/wij-maken-van-oude-frames-nieuwe-trendy-stadsfietsen/


Roetz Fair Factory streeft ernaar zichzelf in haar financiering te voorzien. We vinden het legitiem 
om voor een deel afhankelijk te zijn van subsidies of giften, omdat we sociale impact maken. 
Hierdoor zal de maatschappij uiteindelijk geld besparen (denk aan minder bijstandsuitkeringen en 
minder zorgkosten). Zie H3 onze maatschappelijke impactwaarde. 

Onze commerciële inkomsten zijn afkomstig uit drie stromen:
• Assemblage- en reparatiewerkzaamheden in de fietsenfabriek
• Vergoeding voor het opleiden van mensen 
• Het plaatsen van opgeleid personeel in de fietsenbranche. 

Daarnaast hebben we sociale inkomsten door vergoeding voor het verzorgen van arbeidsmatige 
dagbestedingsactiviteiten (WMO).

De procentuele verdeling in 2021 was volgens de tabel hiernaast.

Onze kosten worden met name gevormd door salarissen van ons team en opleidingskosten 

Inkomsten & kosten

Omzet |procentuele verdeling 2021
Commerciële omzet 48%

Productie fietsen 32%
Opleiden makers 16%

Schenkingen en subsidies 39%
Sociale prestaties (WMO) 13%

Kosten 2021
Salaris personeel 77%
Opleidingskosten 16%
Overige 7%

https://roetzfairfactory.nl/onze-impactwaarde-in-2021/


NAWOORD

Dit impact-jaarverslag over 2021 sluiten we graag af met een super dikke dank je wel aan alles en 
iedereen die ons, op wat voor manier dan ook, geholpen heeft het afgelopen jaar! Taart brengen, 
een schouder om even op te leunen, foto’s maken, LinkedIn-berichten delen … Te veel om op te 
noemen. In 2022 bouwen we verder aan onze sociale missie (recht uit ons hart) én natuurlijk aan 
onze kleurrijke fietsen (recht uit de fabriek). Om dat te kunnen doen, blijven we onszelf 
versterken, organisatorisch en financieel. 

We hebben er veel in zin! 

Bedankt, ook namens alle makers, voor jullie aandacht en support.




