
 

 

 

Jaarbericht 2016 Tafelvanzeven   
  
Introductie  
  
Tafelvanzeven biedt een opleiding aan vrouwen met een passie voor koken én afstand 
tot werk. Het doel is de stap naar zelfstandig ondernemerschap, werken in de 
horeca of vrijwilligerswerk te stimuleren. Naast kennisontwikkeling ligt de focus van 
onze opleiding op het vergroten van werknemersvaardigheden en werkcompetenties. 
De opleiding duurt 9 maanden en richt zich op de horeca (Sociale Hygiene, Haccp en 
Leermeesterschap). De opleiding bestaat uit trainingen en praktijkervaring op de 
werkvloer. Cursisten verzorgen catering opdrachten en lopen stage in professionele 
keukens. Zo verdienen de cursisten een deel van de opleiding zelf.  
 
Zelfstandig leren in een groep, samenwerken en in professionele keukens stage lopen 
zijn de kern van de opleiding. Tafelvanzeven staat voor het ontwikkelen van talenten, 
het vergroten van gelijkwaardigheid en culturele bruggen slaan. 
  

In 2016 heeft directeur en oprichtster van Tafelvanzeven, Inez Martin, afscheid 
genomen. De nieuwe directeur is Annemarieke van Egeraat (oud bestuurslid).  

Bij een wisseling van de wacht horen nieuwe koersen en ambities. Nieuwe wegen zijn 
dan ook ingeslagen en daarover berichten we u. In 2016 heeft het opdoen van 
werkervaring meer focus bij Tafelvanzeven gekregen én de ontwikkeling naar een 
financieel gezond bedrijf.   

  
 Dichter bij de arbeidsmarkt   
Vrouwen die de Tafelvanzeven opleiding hebben gevolgd zijn actiever en 
zelfbewuster geworden. Dat is de afgelopen jaren gebleken. Tafelvanzeven was nog 
zoekende naar hoe de kansen op werk voor de vrouwen te vergroten. Door nieuwe 
contacten van Tafelvanzeven met musea en cateraars in de stad; de aantrekkende 
economie en een toenemende vraag naar personeel in de horeca biedt Tafelvanzeven 



 

 

de cursisten nu ook stageplekken in professionele keukens in de stad. Met als doel  
werknemersvaardigheden en werkcompetenties te ontwikkelen in de praktijk. Om de 
instroom naar een opleiding of werk te vergroten. Een tweede doel is   
(culturele) bruggen slaan. Door het uitvoeren van de cateringopdrachten en de 
stages komen de cursisten van Tafelvanzeven op nieuwe plekken in de stad.   
  
Met de stages, het Cateringteam en de samenwerking met alumni versterken we de 
arbeidspotentieel van onze (oud-)cursisten. Op verschillende manieren.  
  
Stages   
Tafelvanzeven plaatste vanaf september bij het Stripmuseum cursisten in de 
lunchroom. Eén van de oud-cursisten van Tafelvanzeven heeft er een betaalde baan 
gekregen. In totaal hebben 16 vrouwen bij het Stripmuseum ervaring opgedaan. 
Sinds 1 december zijn cursisten van Tafelvanzeven gestart bij het Nieuwe Instituut 
met stages (donderdag tot en met zondag). Ook hier met 2 groepen, in totaal 16 
vrouwen.   
  
Doorgroei binnen Tafelvanzeven   
Sinds maart 2016 biedt Tafelvanzeven cursisten die de opleiding hebben afgerond 
de mogelijkheid om door te stromen naar het Cateringteam. Het Cateringteam is 
verantwoordelijk voor het werkproces cateringopdrachten: van klantcontact tot 
aftersale. Het Cateringteam wordt begeleidt door professionals uit de horeca (koks, 
eigenaren cateringbedrijven). Met het Cateringteam worden diverse 
werkcompetenties van vrouwen versterkt. We zijn met vier vrouwen gestart en twee 
hebben een betaalde baan gevonden. Nieuwe vrouwen stromen in.   
  
Alumni Tafelvanzeven   
Ook na het afronden van de opleiding werkt Tafelvanzeven samen met oud-leerlingen 
door ze bij partijen, markten of projecten in te huren. Dit gebeurt vaak in drukke 
periodes, wanneer het Cateringteam onvoldoende capaciteit heeft of wanneer 
specifieke expertise nodig is. Onze alumni zijn zeer ervaren gastvrouwen en 
beheersen specifieke keukens tot in de finesses.   
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Onze ambitie voor 2017: meer stageplekken voor de cursisten in Rotterdam 
realiseren. Zodat al onze cursisten praktijkervaring op kunnen blijven doen. 
Tafelvanzeven bereid de cursisten effectief voor op de praktijk.   
  
  
Tafelvanzeven: een ondernemende stichting   
Het verdienmodel van Tafelvanzeven bestaat vanaf de start 9 jaar geleden uit 
omzet uit cateringopdrachten, fondsen1, subsidies2, giften3 en in company 
trainingen4. Tafelvanzeven wil een ondernemende stichting zijn en dat betekent ook 
financieel ondernemend. Ons huidige verdienmodel is gebaseerd op ondernemerschap 
en verantwoordelijkheid, dat wordt ook verwacht van de cursisten. Tafelvanzeven 
biedt de opleiding kosteloos aan, die verdienen de cursisten deels terug met de 
cateringopdrachten en stages. De rest wordt aangevuld met onze overige inkomsten.  

Tot medio 2016 was het aandeel subsidies en fondsen bij Tafelvanzeven meer dan 
50%. Marktanalyse wijst uit dat Tafelvanzeven in combinatie met een aantrekkende 
horecasector meer verdiensten uit de markt moet kunnen halen.  

Meer verdiensten uit de cateringopdrachten en stageplekken voor Tafelvanzeven 
genereren is de ambitie van Tafelvanzeven. Om dat te realiseren is in 2016 koers 
gezet (en die zetten we door in 2017) met:  

• Het professionaliseren van de bedrijfsvoering: Tafelvanzeven als sociale 
onderneming versterken. Zodanig dat uitbreiding van het aantal lesgroepen 
(cursisten) én cateringopdrachten, stageplekken mogelijk zijn waardoor meer 

                                                
1 Oa. Van Beek Donner; Jurriaanse Stichting, Swart-Van Essen;  
2 Gemeente Rotterdam;  
3 Oa. Ret award, Lions Kraalberg, Oranje Fonds; 
4 In opdracht van Wmo Radar; Zowel.  



 

 

verdiencapaciteit ontstaat. Het professionaliseren van de cateringtak heeft 
prioriteit gekregen in 2016. Door professionele ondersteuning van het 
Cateringteam, de administratie te verbeteren, meer focus op werkervaring in 
de opleiding;  

• Door werving en acquisitie de catering- en stage inkomsten te vergroten. Het 
doel is dat medio 2019 circa 65% met cateringinkomsten en circa 15% van de 
omzet met stages wordt verdiend. De overige 20% met in company trainingen 
(sociale hygiëne, Haccp, gastvrouw schap ed.) bij derden, giften en fondsen. 
Het streven is zonder overheidssubsidie te draaien.   

  
  
Tafelvanzeven feiten en cijfers  

  
 



 

 

 
Directie en bestuur   
  
Directie4  
Mevr. A. van Egeraat  
  
Bestuur   
Mevr. J. Vink (voorzitter)  
Mevr. M. van der Meij (penningmeester)  
  

 

                                                
4 Beloningsbeleid Tafelvanzeven: de docenten, communicatie adviseur, boekhouder en directie worden op basis van 
een uurtarief betaald. Niemand is bij Tafelvanzeven in loondienst. Bij Tafelvanzeven werken ook vrijwilligers die 
middels een vrijwilligerscontract op de wettelijk toegestane wijze betaald worden. De bestuursleden van 
Tafelvanzeven zijn onbezoldigd.  


