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In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van stichting Talentz 
Skool. 

Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen van de stichting en in het bijzonder voor 
onze (potentiële) donateurs.   

  

Stichting  Talentz Skool is opgericht op 30 maart 2015 in navolging op het bedrijf de 
Talentenfabriek van Rachel Heymach. Zij studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming 
(CMV) met de specialisatie Samenlevingsopbouw en Educatie aan de Hogeschool Rotterdam. 
Hiernaast verdiepte ze zich in criminologie en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. In 
haar loopbaan gaf ze trainingen, begeleidde vrijwilligers en deed beleidsmatig werk. Het 
werd Rachel steeds duidelijker dat ze graag kinderen die het moeilijk hebben, wilde helpen 
zich goed te ontplooien. Deels uit eigen ervaring zag ze dat toneel, muziek en dansen 
kinderen en jongeren enorm kan helpen zich uit te drukken en zich zekerder te voelen. 
Kinderen ontdekken dat ze talenten hebben en dat kan ze helpen bij hun opleiding en hun 
sociale contacten.  

Visie 

Talentontwikkeling en empowerment zijn krachtige instrumenten waarmee de vaardigheden 
worden bevorderd en het zelfvertrouwen wordt vergroot. 

Door te investeren in kinderen plant je zaadjes voor een vruchtbare toekomst. Door te 
investeren in gezinnen geef je kinderen en ouders hoop, een gevoel van eigenwaarde en 
kracht waardoor zij met daadkracht van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving en de 
maatschappij. 

Met deze visie startte Rachel in 2004 haar bedrijf op en in 2015 Stichting Talentz Skool om 
talentontwikkelings gerichte activiteiten op een professionele manier verder te ontwikkelen. 

 

 



Missie 

Effectief bijdragen aan talentontwikkeling, armoedebestrijding, doorbreken van sociaal 
isolement en sociale uitsluiting bij kinderen en gezinnen.   

Het het vergroten van kansen waardoor de capaciteiten van kinderen en gezinnen worden 
bevorderd en de basis wordt gelegd voor een goede toekomst. 

Dit in het algemeen door: 

• Het bieden van kansen voor talentontwikkeling 

• empowerment 

• ontspanning, ontmoeting en vrijetijdsbesteding.  

 

De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door: 

 Aanbod voor kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar en jeugd tot 18 jaar met workshops en 
cursussen gericht op cultuur, kunst, natuur, techniek, design, dans en beweging door 
kennismaking met verschillende disciplines om hun talenten te ontdekken. 

 Een ontmoetingsplek waar kinderen uit de wijk kunnen komen om te ontspannen, 
ontmoeten en ontdekken. Ook worden  er vanuit hier excursies georganiseerd gericht op 
natuur en cultuur waardoor de horizon van de kinderen wordt verbreed en kennis en ervaring 
kan worden opgedaan in een andere omgeving. Naast ontspanning, uitdaging en ontdekking 
biedt de plek een thuishaven waar kinderen ook worden geholpen met hun huiswerk of 
andere schoolopdrachten tevens wordt er gezorgd voor een lunch na schooltijd. 

 Activiteiten en ontmoeting voor ouders met  jonge kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar , 
gericht op taal, spel, beweging en creativiteit. 

 Activiteiten en projecten gericht op ouders en jongvolwassene in kwetsbare posities 
gericht op empowerment, talentontwikkeling, taalontwikkeling en maatschappelijke 
participatie 

 Bevorderen van directe vormen van democratie door stimuleren tot o.a. 
bewonersinitiatieven  

 Samen met ouders en jeugd,  evenementen, activiteiten en festivals organiseren 
gericht op cultuur en ontmoeting voor kind en gezin. 

 

Dit beleidsplan biedt Stichting Talentz Skool een kader, waarbinnen het beleid voor deze 
ambitie op termijn (2018– 2022) kan worden gerealiseerd.  

 

 



Vroeg signalering en brugfunctie 
 
Talentz Skool vormt een brug naar hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen bij diverse 
soorten problemen. 
Door de verschillende activiteiten die worden ingezet, komen hulpbehoevende kinderen en 
gezinnen in beeld. Uit ervaring blijkt dat deze kinderen waar de behoefte voor aandacht heel 
sterk aanwezig is een hogere deelname hebben in de activiteiten, vooral wanneer er op basis 
van continuïteit en vaste gezichten activiteiten worden aangeboden. Het Talentz Skool team 
kan doorverwijzen en bemiddelen waar nodig. 
 
Doelgroep 
Primaire doelgroep 
• Kinderen in het algemeen en kinderen met verminderde capaciteiten in het bijzonder 
• Kinderen met een leer- of taalachterstand;  
• kinderen in de leeftijd van 2,5 – 12 jaar en jeugd van 13 tot 18 jaar 
Secundaire doelgroep 
• Ouders in het algemeen en ouders met verminderde capaciteiten in het bijzonder 
• Ouders in isolement 
• Ouders met opvoedproblemen 
• Ouders met een afstand tot de arbeidsmarkt 
 
 
Stichtingsbestuur 
 
Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 
 
Voorzitter:                 Roeleke Klein Inkink 
 
Penningmeester:       Embrice de Weever 
 
Secretaris:  Julia Adam 
 
Directeur:  Rachel Heymach 
 
 
 
 
 
Werkzaamheden 
 
Stichting Talentz Skool verricht werkzaamheden in de  aanpak  armoedebestrijding 
talentontwikkeling en empowerment voor jeugd en gezin. 
 
De aanpak van stichting Talentz Skool richt zich op het benutten van onbenutte kansen 
waardoor de capaciteiten van de kinderen en kwetsbare ouders worden bevorderd en de 
basis wordt gelegd wordt voor een 



goede start. Dit door: 
 het ontdekken en ontwikkelen van talenten, 
 empoweren tijdens het begeleidingsproces 
 ontspanning, 
 ontmoeting 
 vrijetijdsbesteding. 
 
 
Ouders/ opvoeders worden bij alle activiteiten betrokken door ondersteuning bij een 
activiteit, komen kijken bij presentaties of optredens van kinderen. Ouders worden tevens 
ook ingezet bij het meedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op kind en 
gezin. 
 

Huidige activiteiten  
 
Talentenontwikkeling jeugd: workshops en activiteiten voor  kinderen vanaf 4 t/m 12 jaar 
en jeugd tot 18 jaar gericht op cultuur, kunst, natuur, techniek, design, dans en beweging om 
kennis te maken met verschillende disciplines. 
 
Cultuurlessen: Reguliere  cultuurlessen voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. 
 
Tiny Talentz:  Activiteiten en ontmoeting voor jonge kinderen vanaf 2,5 tot 6 jaar, gericht op 
taal, spel, beweging en creativiteit. 

Talentz Skool Events: Samen met ouders en jeugd, evenementen, activiteiten en festivals 
organiseren gericht op cultuur en ontmoeting voor kind en gezin. 

Incidentele initiatieven en projecten conform de missie:  Talentz Skool zet zich in de strijd 
tegen kinder -armoede en maakt zich sterk voor gelijke kansen en rechten voor ieder kind. 
Op basis van vraag en noodzaak worden er incidentele iniatieven, acties en projecten 
opgestart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ambities  2019 – 2022 
Een eigen ontmoetingsplek waar kinderen uit de wijk kunnen komen om te ontspannen, 
ontmoeten en ontdekken. Ook worden er vanuit hier excursies georganiseerd gericht op 
natuur en cultuur waardoor de horizon van de kinderen wordt verbreed en kennis en ervaring 
kan worden opgedaan in een andere omgeving. Naast ontspanning, uitdaging en ontdekking 
biedt deze plek een thuishaven waar kinderen ook geholpen worden met hun huiswerk of 
andere schoolopdrachten, tevens wordt er gezorgd voor een lunch of warme maaltijd na 
schooltijd 
 
Het empoweren, activeren en ondersteunen van ouders, jongeren en  buurtbewoners om zich 
in te zetten voor de wijk, initiatieven op te zetten de sociale samenhang verbeteren en 
zorgen voor een goed leefklimaat waarin kinderen veilig kunnen opgroeien. 
 
Moeders en jongeren met affiniteit voor het werken met kinderen  versterken en 
ondersteunen  op het gebied van activering en talentontwikkeling in het kinder/ jeugdwerk.  
Door middel van cursussen en ervaringsplekken binnen Talentz Skool. 

 
Financiën 
 
Om de doelen van de stichting te realiseren zijn financiële en sociale middelen nodig. Onder 
sociale middelen verstaan we vrijwilligers, stagiairs en medewerkers. 
 
Hierbij wordt uitgegaan van de basiskosten die gemaakt worden op jaarbasis om de stichting 
draaiende te kunnen houden. Daarnaast zijn er middelen nodig om projecten te kunnen 
uitvoeren, om ontmoetingen en activiteiten te kunnen organiseren en hiervoor 
benodigdheden te kunnen bekostigen. 
 
Het verwerven van geld zal hoofdzakelijk gaan via: 
  
- Subsidies 
- Fondsen 
- Donateurs: Sponsoring + giften 
- Crowdfunding 
- verkoop van diensten ( workshops, optredens). Bij dit laatste punt wil de stichting voorop 
stellen dat het geen winstoogmerk heeft. Gegenereerde omzet zal puur dienen ter 
ondersteuning en dekking van de kosten van haar projecten. 
 



Het beheer en besteding van de gelden 
 
Stichting Talentz Skool is als ANBI verplicht administratie uit te voeren. Uit deze administratie 
moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de 
instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en de omvang van de 
inkomsten en het vermogen van de instelling is. 
 
De directeur kan optreden als de uitvoerende professional, die bij het uitvoeren van de 
projecten een uurtarief hanteert conform CAO Welzijn. Tevens streeft de Stichting er naar, 
om bij het inschakelen van professionals, een reducerende tarief te hanteren. Dit met een 
maatschappelijk doel en de vraag om 25% van hun tijd vrijwillig in te zetten. 


