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Go4Tech in Alkmaar boort techniektalent aan bij jongeren, die tussen wal en
schip dreigen te vallen. ,,Wij geven ze een reden om op te staan.’’
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Van alles maken,
in eigen tempo
A

cht aan elkaar gekoppelde zeecontainers vormen
de Kaasfabriek, naast Hal
25 aan de Pettemerstraat
in Alkmaar. Ze bieden onderdak
aan Stichting Go4Tech, een broedplaats voor techniektalent.
Enkele dagdelen per week stappen
jongeren met een zogenoemde
’afstand tot de arbeidsmarkt’ de
werkplaats binnen om met allerlei
computergestuurde machines te
leren omgaan: hypermoderne
apparatuur zoals 3D-printers,
lasersnijders, maar ook ’ouderwetse’ draaibanken, frees- en zaagmachines.
„Hier, in dit leer- en maakcentrum, vullen we een heel groot,
schrijnend en pijnlijk gat”, stelt
Bas Leenders (40), bestuurslid van
de stichting. „Er is een grote groep
mensen die onvoldoende aansluiting met de samenleving heeft,
niet mee kan komen met reguliere
re-integratietrajecten.”

Hersenletsel

Go4Tech blijkt
broedplaats voor
techniektalent

„Jongvolwassenen met autisme,
angststoornissen, hoogsensitiviteit
of bijvoorbeeld aangeboren hersenletsel. Jongens en meiden waar
talent in zit, die beslist niet dom
zijn, maar nergens aan de bak
komen en toch buiten de boot
vallen. Omdat ze minder sociaal
lijken te zijn, onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld en
niet altijd even makkelijk kunnen
samenwerken.”
Door deze jongeren een basiscursus aan te bieden - op hun eigen
tempo met hout, plastic, leer, textiel en de machines aan de gang te
laten gaan, spullen te laten bedenken en maken - kunnen zij opdrachten uitvoeren en een certificaat halen.
„Voor sommigen is het hun eerste en misschien wel enige diploma. Een startbewijs”, vertelt Nicolette De Wandeler (58). De Alkmaarse is een van de initiatiefnemers en begeleider van het project,
dat twee jaar geleden onder de
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Rekken vol tassen, gemaakt uit banners, in allerlei soorten en maten.

noemen ’Tijd voor Techniek’ als
proef is begonnen en nu 25 deelnemers telt.
„We hebben regelmatig open
inloop. Dan kan iedereen die dat
wil een workshop volgen en computergestuurde productievaardigheden onder de knie krijgen”,
aldus De Wandeler. „Voor jong,
oud, man, vrouw, Nederlander,
niet-Nederlander, valide, mindervalide, scholen, bedrijfsleven,
werkzaam of gepensioneerd. De
drempel is laag, het opdoen van
kennis en samenzijn zijn de gemene delers.”
„Dagbestedingsgelden vormen
een deel van ons bestaansrecht”,
licht Leenders toe. „Vaak is dat
onvoldoende voor een gezonde
bedrijfsvoering, dus proberen we nu het stadium van experimenteren voorbij is - aan de weg te timmeren.”

Hangmatten
Zo zijn bloemenvaasjes voor
GroenLinks ontworpen en geproduceerd met de 3D-printer. Zijn
honderd houten ’pop-out’-krukjes
gemaakt. Worden op bestelling
huisnummers, familienamen of
bedrijfslogo’s in kokosdeurmatten

gebrand. En worden van afgedankte banners (van onder meer theatergezelschap De Karavaan, stadspromotor Alkmaar Marketing en
het EK Wielrennen 2019) portemonnees, allerlei soorten en maten
tassen, plantenzakken, tafelkleden,
kussens, slingers, bekleding voor
strandstoelen, hangmatten, zitzakken en meer genaaid.

Oude fietsbanden
„Voor Open Monumentendag zijn
vierhonderd tassen besteld. De
hengsels worden gemaakt van
oude fietsbanden, die we hebben
gekregen van Theo Schilder Tweewielers”, zegt De Wandeler. „Zo
bieden we iets exclusiefs en dragen
bij aan volledig hergebruik van
materialen.”
De spullen komen op de website
van Go4Tech; de opbrengst uit
verkoop is voor de stichting. „Ons
streven is lokaal en sociaal te produceren en deelnemers op den
duur zelfs een baan te kunnen
geven”, vertelt Leenders. „We zijn
nu productgroepen aan het ontwikkelen, dat heeft een aanloop
nodig. En we zoeken marktpartijen
om door te kunnen blijven gaan.”
Zo bestaat er al een miniatuur-

prototype van een houten, coronaproof werkplek en is een limonaderobot in ontwikkeling.
Opdrachtgevers moeten wat
geduld hebben, niet de druk op de
ketel zetten. „We willen werk creeren, maar verlangen bij opdrachten een beetje lucht. Want we willen niemand harder laten werken
dan-ie aan kan. Dan kost dingen
maken meer tijd. We hebben middelen dus opdrachten nodig, zonder dat daar strakke deadlines aan
vast zitten. Dat is best ingewikkeld. We worden vaak sympathiek
gevonden, het werk moet ons echt
worden gegund.”
Dat de jongeren via Go4Tech
talenten aanboren en hun leven
een zinvolle invulling proberen te
geven, daar zijn genoeg praktijkvoorbeelden van. „Een dame die
eerder niet in staat was mensen aan
te kijken, heeft nu op ons personeelsfeest in de catering gewerkt
en foto’s voor de website gemaakt”,
zegt De Wandeler niet zonder
trots. „Een jongere met wie andere
instanties zich geen raad wisten,
krijgt nu bijvoorbeeld les achter de
naaimachine, omdat hij zelf een
pukkel (schoudertas, red.) wil kunnen maken.”
Deelnemers hebben minder
stress en verveling. ,,We lunchen
samen, maken de lunch ook samen
klaar, dan groei je naar elkaar toe.
De sociale kant van de meeste
cursisten is niet zo heel erg sterk,
toch hebben ze daar behoefte aan.
Wij geven ze een reden om op te
staan.”
Martijn Gijsbertsen

Zeil wordt uitgerold voor de nieuwe productie.

Deurmatten met opschrift naar keuze, vers gedrukt.

Een deelnemer is hard aan de slag achter de naaimachine.

In gesprek
over drukkerij
Van onze verslaggever

Bij meer productie horen
extra faciliteiten en een groter
onderkomen dan acht aaneengeschakelde zeecontainers,
waar de Kaasfabriek nu uit
bestaat.
„We zijn in combinatie met
De Karavaan en andere partijen al met de gemeente in
gesprek over de voormalige
drukkerij aan de Edisonweg’’,
vertelt André van Rijswijk (61),
medeinitatiefnemer van
Go4Tech en partner van Nicolette de Wandeler.
,,Daar is meer ruimte en
zouden we meer dagdelen
kunnen aanbieden. Deze
containers kunnen daar zo
naar binnen worden geschoven, zodat de Kaasfabriek als
geheel blijft bestaan”, zegt hij.
„We zitten nu aangenaam,
maar groeien uit ons jasje en
in de winter is het hier niet te
harden. In de drukkerij kunnen we deelnemers een warmere en - uit arbotechnisch
oogpunt - veiliger plek bieden. De wens is onder de
noemer Stadsfabriek een
volwaardige hout- en metaalwerkplaats te starten.”
De Kaasfabriek: een onderkomen dat bestaat uit acht aaneengeschakelde voormalige zeecontainers.
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