SOCIALE IMPACT: EEN TOEKOMST NA GEWELD
Bij Blooming Bakery geloven wij erin dat je de cirkel van geweld stopt door slachtoffers van geweld naar economische
en sociale zelfredzaamheid toe te leiden. Wij geven jongeren en jongvolwassenen die behandeld worden bij Fier,
landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, de kans om leer- en
werkervaring op te doen in een veilige en inspirerende omgeving. We zetten in op toeleiding naar duurzaam werk of
een gepaste opleiding die leidt tot een startkwalificatie. Blooming Bakery biedt de deelneemsters zo een springplank
naar een toekomst van zelfredzaamheid waarin zij het verleden achter zich kunnen laten en niet aan de kant staan,
maar zij (weer) deel gaan uitmaken van het (sociaal) maatschappelijke leven.

ONZE DEELNEEMSTERS IN 2019

• 119 meiden en vrouwen
• Gemiddelde leeftijd: 20 jaar
• Gemiddelde duur deelname: 16 weken
• 20 betrokken vrijwilligers
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RESULTATEN PER DOELGROEP
55%

Praktijkleren
10 - 12 weken

Meiden die bij Blooming Bakery 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 71% een diploma of volgde
onderwijs op mbo2-niveau of hoger (niveau
startkwalificatie). Ter vergelijking: bij instroom
was dit slechts 3%. Ook heeft 43% extern
stage gelopen na afronding van het werk bij
Blooming Bakery.

37%

Dagbesteding
Gemiddeld 17 weken

Niet-Nederlandse vrouwen, die vaak nog in
onzekerheid verkeren over hun verblijfsstatus,
werken in de bakkerij als dagbesteding. Veel
van hen zijn slachtoffer van mensenhandel.
Bij uitstroom is 63% met een opleiding of
met inburgering gestart; 7% is gaan werken;
de overigen zijn uitgestroomd bij Fier omdat
behandeling afgelopen was en/of omdat hun
verblijfsstatus is afgewezen.

8%

Toeleiding naar werk/opleiding
Gemiddeld 16 weken

Nederlandstalige meiden en vrouwen die al
een opleiding hebben afgerond of al werkervaring hebben, werken in de bakkerij als
opstap naar een vervolgstudie of werk. Vaak
betreft het slachtoffers van huiselijk geweld.

SUCCESERVARINGEN
• Opbouwen van zelfvertrouwen
• Fouten mogen maken
• Jezelf mogen zijn
• Gezien worden
• Talenten ontdekken
• Leren wat je wel en niet leuk vindt
• Leren bakken, koken, recepten lezen
• Werknemersvaardigheden leren,
bijvoorbeeld sfeer behouden, netjes
werken, verantwoordelijkheid
nemen, omgaan met tijd
• Motivatie en plezier in werk

61% is met een opleiding gestart;
de rest heeft extern werk gevonden.

BLOOMINGBAKERY.NL
Ons gebak is met zorg en liefde bereid.
Bestel via www.bloomingbakery.nl en
proef het zelf!

