LIEFDE. AANDACHT. PROGRESSIE.
Dat is waar het L.A.P. Atelier voor staat. Het L.A.P. Atelier is een sociale onderneming die jonge
vrouwen, slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld helpt bij hun stappen naar zelfstandigheid.
We geloven in een samenleving waar producten niet worden weggegooid maar worden
hergebruikt. In het L.A.P. Atelier verwerken we enkel kwalitatieve reststoffen van de
gordijnproductie tot nieuwe waardevolle textielproducten. Daardoor koop je bij ons altijd een
verantwoord en duurzaam product.

ONZE DEELNEEMSTERS IN 2019

• 41 meiden en vrouwen
• Gemiddelde leeftijd: 25 jaar
• 57% van de deelneemsters is alleenstaande moeder
• Gemiddelde duur deelname: 29 weken
• 6 betrokken vrijwilligers
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RESULTATEN PER DOELGROEP
54%

30%

Dagbesteding
Gemiddeld 27 weken

Niet-Nederlandse vrouwen, die vaak
nog in onzekerheid verkeren over hun
verblijfsstatus, werken in het naaiatelier als
dagbesteding. Veel van hen zijn slachtoffer
van mensenhandel.

Toeleiding naar werk/opleiding
Gemiddeld 39 weken

Nederlandse vrouwen die al een opleiding
hebben afgerond of al werkervaring hebben,
werken bij het L.A.P. Atelier als opstap naar
een vervolgstudie of werk. Vaak betreft het
slachtoffers van huiselijk geweld.

Bij instroom waren alle vrouwen werkloos en ontvingen op een enkeling na een uitkering:
WWB, weekgeld via het COA of WW. Resultaten na werken bij het L.A.P. Atelier:
• 44% heeft betaald werk gevonden
• 25% is op zoek naar betaald werk

• 19% doet vrijwilligerswerk
• 13% volgt een opleiding

16%

Praktijkleren
Gemiddeld 9 weken

Amira (29): ‘Toen ik hier net begon,
stond ik stijf van angst, durfde
amper nog oogcontact met anderen
te maken. Samen aan de slag gaan
in het atelier zorgde voor een heel
positieve en ongedwongen sfeer
waarin ik langzaam maar zeker
weer kon ontspannen’

Meiden die bij het L.A.P. Atelier werken
om het verplichte praktijkdeel van hun
mbo-opleiding te voltooien. Zonder de
mogelijkheid om dit deel van hun opleiding
in een veilige omgeving te voltooien, zouden
zij opnieuw studievertraging oplopen.
Bij uitstroom had 70% een diploma of volgde
onderwijs op mbo2-niveau of hoger (niveau
startkwalificatie). Ter vergelijking: bij instroom
was dit slechts 3%.

LAPATELIER.NL
Onze vrolijke vlaggenlijnen en andere
verantwoorde textielproducten kun je in
onze webshop kopen via www.lapatelier.nl.

