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Handmatig gaan we de zeef inrakelen en belichten.

Welk vak leer ik?

Om vervolgens op een carrousel de zeef te stellen

Je leert het vak zeefdrukken en prints ontwerpen.

en de kleding stuk voor stuk op te leggen waarna

Het is een dynamische plek waar je sociale

we het zeefdrukken. Als laatste stap maakt het

vaardigheden leert en verantwoordelijkheid krijgt

droogproces het af. Dat alles met oog voor het

over lopende opdrachten.

milieu: er wordt gewerkt met pure, organische
materialen en fairtrade producten.

Hoe ziet mijn begeleiding er uit?
Na drie proef dagdelen bepalen we samen of

Bijzonderheid van zeefdrukmakers

Zeefdrukmakers een geschikte werkplek voor je is.

‘Zeefdrukmakers = drukwerk met een verhaal.‘

Er volgt daarna een inwerkperiode en je draait dan

Zeefdrukmakers creëert en verkoopt hoogwaardige

mee op de werkvloer. Er zijn altijd werkbegeleiders

kwalitatieve T-shirts voor diverse klanten. Denk

en deelnemers aanwezig om tips en aanwijzingen

aan festivals, organisaties en kleine creatieven.

te geven. Ook word je begeleid bij het leren van

Op de festivals of events kunnen we ter plaatse

algemene vaardigheden die bij werken horen,

workshops geven met een zeefdruk-bakfiets.

zoals samenwerken, op tijd komen, afmelden,

Er is een klein naaiatelier waar we afgedankte

omgaan met leiding, feedback krijgen en natuurlijk

denim broeken verwerken tot nieuwe producten.

vormgeven aan je eigen toekomst. Op basis van

Ook hebben wij een eigen collectie met unieke

je talenten, mogelijkheden en uitdagingen wordt

illustraties ontworpen en gemaakt door

een plan gemaakt dat we volgen en evalueren door

deelnemers.

middel van een Talent Ontwikkel Gesprek (TOG).

Het team
Het team bestaat per dagdeel uit twee
werkbegeleiders en gemiddeld acht deelnemers/
cliënten.

www.roads.nl

De volgende functies zijn beschikbaar
•	
Zeefdrukker: Het bedrukken van T-shirts en
ander textiel door zeefdrukken. Zeefdrukken is
een druktechniek bestaande uit verschillende
stappen: maken van een ‘film’ met het ontwerp,
beplakken van de zeef, belichting, drukken
en drogen. Textiel wat binnenkomt tellen en
controleren.
•	
DTP: Het grafisch vormgeven en druk klaar
maken van illustraties met behulp van grafische
programma’s zoals Photoshop en Illustrator.
•	
PR en communicatie: Intern en extern regelen
van communicatie zoals het maken van
persberichten en nieuwsbrieven. Het maken van
foto’s ondersteunend voor social media.
•	
Schoonmaak: Het schoonhouden van de

kennis. We verwachten dat je aanwezig bent op de

werkruimtes en kantine in de drukkerij.

dagdelen dat je ingeroosterd staat en dat je op tijd

•	
Klusser: Het uitvoeren van klein onderhoud in
de drukkerij.
•	
Bezorger: Het wegbrengen van gedrukt werk
per fiets binnen Amsterdam.

bent. Door de vele stappen in het productieproces
is een fout snel gemaakt. Daarom vinden we
het belangrijk dat je secuur kunt werken en blijft
controleren.

•	
Naaiatelier: Zelfstandig maken van schorten
gemaakt van oude spijkerbroeken en andere

Wat is mijn eindresultaat?

werkzaamheden in opdracht.

Klanten blij maken met unieke kleding en daarnaast
doe je natuurlijk vakkennis op van zeefdrukken,

Wat wordt er van mij verwacht?

DTP-en retail. De vaardigheden die je hier

Inzet, accuraat werken, samenwerking

ontwikkelt, vormen een goede basis om door te

met collega’s en de bereidheid om te leren.

stromen naar een opleiding, ander vrijwilligerswerk

Zeefdrukmakers selecteert op motivatie, niet op

of betaald werk.

Aanmelden en meer informatie
Roads

Zeefdrukmakers

Je behandelaar of begeleider kan je aanmelden voor

Heb je specifieke vragen, dan kun je terecht bij het team

Zeefdrukmakers. Je kunt je ook online aanmelden

van Zeefdrukmakers: 020 - 683 32 78

via aanmelden@roads.nl. Voor algemene informatie

of info@zeefdrukmakers.nl. Wij zijn bereikbaar van

kun je contact opnemen met het secretariaat

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

van Roads: 020 - 590 86 20. Roads is bereikbaar

Locatie: Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 36-38,

op werkdagen van 09.00 - 17.00 uur.

Amsterdam.

Kijk ook eens op: www.roads.nl

Kijk ook eens op www.zeefdrukmakers.nl

www.roads.nl

