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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
De Kansenfabriek is een plek in Nieuwland waar mensen kansen kunnen krijgen om zich te 

ontwikkelen. Omdat die kansen liggen binnen verschillende initiatieven die in het gebouw 

van de Kansenfabriek een plek hebben, is de Kansenfabriek Nieuwland een logische naam.   

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 
We bieden in de Kansenfabriek ruimte aan verschillende initiatieven, die zich daar verder 

kunnen ontwikkelen, ook door onderling samen te gaan werken. De initiatieven die nu in 

de Kansenfabriek aanwezig zijn, zijn: 

 Het Trefpunt voor statushouders. 

 Taalcafé ‘Het werkt’. 

 Kledingbank Nieuwland. 

 Klussendienst Nieuwland. 

 Afval the Challenge Recyclewinkel Nieuwland (van Irado). 

 Een coffeecorner. 

 

Het idee is ook een Buurtrestaurant Nieuwland in de Kansenfabriek op te richten.  

 

Sinds augustus 2018 heeft de Kansenfabriek een coördinator met als taak: 

 Het verbinden van initiatieven binnen de Kansenfabriek. 

 Het verbinden van de Kansenfabriek met de wijk Nieuwland 

 Het verbinden van de Kansenfabriek met andere initiatieven, die vervolgens een 

plek kunnen krijgen binnen de Kansenfabriek.    

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
We zijn laagdrempelig, open voor een breed publiek, en er heerst een prettige, rustige 

sfeer.  

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Het is vooral belangrijk andere initiatieven en partijen te leren kennen. Die kunnen 

vervolgens een plek krijgen in de Kansenfabriek. 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
We zijn een nieuw initiatief, geopend in maart 2018. De toekomst moet dit uitwijzen. 

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
Aangezien we nog aan de start staan, is dat lastig in te schatten. 

 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
Ook aan een strategie hiervoor wordt momenteel hard gewerkt. 
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De Kansenfabriek 
Adres: Meesterstraat 40, Schiedam 

Contactpersoon:   Brenda Flapper, coördinator/projectleider  

E-mail:        bflapper@dock.nl 

Tel:        06 - 28 35 79 37 

Website:       http://www.ehboschiedam.com 

Omvang: De Kansenfabriek heeft één coördinator/projectleider. Onder de       

Kansenfabriek hangen andere verschillende initiatieven, zoals het 

Trefpunt en de Klussendienst, met eigen inzet aan vrijwilligers en  

professionals. 
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