MOGELIJKHEDEN DOOR

SAMENWERKING
De Performance Factory is dé nieuwe hotspot in
Enschede. Jong en oud kan hier terecht voor kunst,
cultuur, ambacht, onderwijs, sport en ondernemen.
Iedere ondernemer binnen deze talentenfabriek
committeert zich tot het delen van kennis, kunde en
ruimte zodat verbindingen echt leiden tot duurzame
samenwerking en ondernemerschap.
Dankzij deze onderlinge commitment biedt de AVPF
momenteel al veel verschillende activiteiten.

De drijvende krachten achter de Algemene
Voorziening Performance Factory zijn:
Humanitas Onder Dak, Meesterwerk,
woningstichting Domijn en Gemeente
Enschede.

PERFORMANCE FACTORY
Hoge Bothofstraat 31-49
7511 ZA Enschede
Ingang Foodhall

aandeslag@performancefactory.nl
Ellen Pots, Meesterwerk
06-104 443 65
Yacoub Korkis, Humanitas Onder Dak
088-119 89 31

JE ONTWIKKELEN IN DE

PERFORMANCE
FACTORY

FOCUS OP

DOORSTROOM
ONTMOETEN
DAGBESTEDING
STAGE & OPLEIDING
(BETAALD) WERK

Van ontmoeten tot werk

Voor wie

Talenten ontwikkelen en capaciteiten leren benutten
binnen een vertrouwde setting zonder verschillende
indicaties.

De algemene voorziening Performance Factory is er
voor alle inwoners van de gemeente Enschede die in
beeld zijn bij de gemeente en de wijkteams, die niet op
eigen kracht in staat zijn een zinvolle daginvulling te
vinden en behouden.

Binnen de Algemene Voorziening in de Performance
Factory bieden we laagdrempelige mogelijkheden voor
dagbesteding, training on the job, het aanleren van
arbeidsvaardigheden en begeleiding naar (regulier) werk.
Met dit totaalaanbod op één plek ligt de focus op
ontwikkeling; er ontstaat een doorgaande lijn van dagbesteding tot betaald werk.
Een volgende stap op de participatieladder is zodoende
makkelijker te maken. Daar waar nodig kan een kleine
stap teruggezet worden, zonder dat er allerlei procedures
doorlopen moeten worden om een andere indicatie te
verkrijgen.

Iedereen kan meedoen naar vermogen; voor de één is
dit laagdrempelige dagbesteding, maar bij een ander is
dit toeleiding naar regulier werk.
De focus binnen de AVPF ligt vooral op jongeren onder
de 27 jaar zonder opleiding of (vrijwilligers) werk gezien
het ontwikkelingsgerichte aanbod binnen de AVPF: we
zetten in op doorstroom naar een werktraject.

TRAJECTEN &

ACTIVITEITEN
Creatieve werkplaats

Biedt de mogelijkheid om laagdrempelige creatieve
activiteiten te organiseren zoals schilderen, naaien en,
mozaïeken. Het draait hier om elkaar ontmoeten,
structuur aanbrengen in de dag en talenten ontdekken.

Houtwerkplaats

Professionele werkplaats als plek voor dagbesteding
(onder begeleiding van leermeester). Tevens biedt het
de mogelijkheid van toeleiding tot werk.

Horeca

Een horecaopleiding in de Twentsche Foodhal van de
PF en hier tevens stage lopen behoren tot de mogelijkheden. Evenals uitstromen naar regulier werk dankzij
afspraken met ondernemers in de binnenstad.

Kookstudio

De professionele kookstudio kan gebruikt worden voor
het geven van workshops. Het streven is om maandelijks tegen gereduceerd tarief maaltijden aan bieden
voor de wijkbewoners, gemaakt door wijkbewoners.

Onderhoud buitenterrein

Het buitenterrein van de Perfomance Factory biedt de
mogelijkheid om zinvolle werkzaamheden aan te bieden
aan mensen die ruimte nodig hebben en graag buiten zijn.

Fietsenwerkplaats

In de Performance Factory zijn 2 ﬁetsenwerkplaatsen. Eén
waar mensen aan ﬁetsen kunnen knutselen en de Bicycle
Kitchen waar mensen opgeleid en begeleid door Alifa
concrete opdrachten uitwerken voor opdrachtgevers.

ICT Uniek

Dit bedrijf kan mensen met aﬃniteit voor de ICT die er
(nog) niet in geslaagd zijn een betaalde baan te vinden in
dit vakgebied werkervaring op laten doen en het vak
leren.

Sport
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De PF beschikt over een aantal sportfaciliteiten (gymzaal,
padel en soccer). (Samen) Sporten haalt mensen uit hun
isolement halen, vergroot vertrouwen en biedt structuur.

