
Zeefdrukmakers is een zeefdrukkerij voor het bedrukken van 
diverse soorten textiel. Bijzonder is dat het productieproces nog 
op ambachtelijke wijze gebeurt. Handmatig gaan we de zeef 
inrakelen en vervolgens de fi lm op de zeef stellen en belichten. Om 
vervolgens op een carrousel de kleding stuk van stuk op te leggen 
waarna we het drukken, één of meerdere rondes het droogproces 
maakt het af. Dat alles met oog voor het milieu: er wordt gewerkt 
met pure, organische materialen en fairtrade producten. Naast 
zeefdrukken verzorgt Zeefdrukmakers ook het grafi sch vormgeven 
in onze eigen ontwerpstudio. Zeefdrukmakers werkt met veel 
verschillende klanten zoals Fashion Junkie, Freshdeuce, Right about 
now, Rebelrelic, DWDD, AppelKruimel&Fris Ellis Faas, de Melkweg, 
de Buurtcamping en Hongerige Wolf.

Bijzonderheid van zeefdrukmakers
‘Zeefdrukmakers = drukwerk met een verhaal.‘

Zeefdrukmakers creëert en verkoopt hoogwaardige kwalitatieve 
T-shirts voor diverse klanten. Denk aan festivals, organisaties 
en kleine creatieven. Ook hebben wij een eigen collectie met 
ontwerpen gemaakt: unieke illustraties en/of teksten. Het is een erg 
leuk proces om aan deel te nemen. 

Het team
Het team bestaat uit 3 werkbegeleiders en gemiddeld 10 
deelnemers/cliënten per dagdeel. 

Welk vak leer ik?
Je leert het vak zeefdrukken en prints ontwerpen. Er is ook de 
mogelijkheid tot administratief werk zoals facturen, pakbonnen en 
tellijsten maken. Tot slot is het een dynamische plek waar je sociale 
vaardigheden leert en verantwoordelijkheid krijgt over lopende 
opdrachten. 

Werklocatie

Zeefdrukmakers 



Hoe ziet mijn begeleiding er uit? 
Na één of meerdere proefdagen bepalen we samen of 
Zeefdrukmakers een geschikte werkplek voor je is. Iedere maandag 
geeft Zeefdrukmakers een drukworkshop voor nieuwe deelnemers 
waar je een eigen ontwerp op een shirt leert drukken. Tijdens 
deze workshop doorlopen we het volledige drukproces. Daarna 
draai je mee op de werkvloer. Er zijn altijd werkbegeleiders en 
deelnemers aanwezig om tips en aanwijzingen aan te vragen. Ook 
wordt je begeleid bij het leren van algemene vaardigheden die 
bij werken horen, zoals samenwerken, op tijd komen, afmelden, 
omgaan met leiding, feedback krijgen, voor jezelf opkomen en 
natuurlijk vormgeven aan je eigen toekomst. Op basis van je 
talenten, mogelijkheden en uitdagingen wordt een plan gemaakt 
dat we volgen en evalueren door middel van een Talent Ontwikkel 
Gesprek (TOG). 
 
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. 
> Ontwerp studio: Onder begeleiding ontwerpen uitgezet in 
diverse opdrachten. 
> PR en communicatie: Intern en extern regelen van 
communicatie zoals het maken van persberichten, nieuwsbrieven 
en een mailing voor speciale acties. 

> Administratie: Telefoon beantwoorden, facturatie, offertes 
opbergen, klanten opbellen over bestellingen, pakbonnen maken. 
> Schoonmaak: Het schoonhouden van de werkruimtes en 
kantine in de drukkerij 
> Kantine: Het doen van boodschappen voor de lunch en het 
dekken van de tafel.

Wat wordt er van mij verwacht? 
Inzet, accuraat werken, samenwerking met collega’s en de 
bereidheid om te leren. Zeefdrukmakers selecteert op motivatie, 
niet op kennis. We verwachten dat je aanwezig bent op de 
dagdelen dat je ingeroosterd staat en dat je op tijd bent. 
Deelnemers werken gemiddeld drie dagdelen per week. In het 
begin kan dit uiteraard opgebouwd worden. 
 
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. 
 
Wat is mijn eindresultaat? 
Klanten blij maken met unieke kleding en daarnaast doe je 
natuurlijk vakkennis op van zeefdrukken, DTP-en retail. De 
vaardigheden die je hier ontwikkelt, vormen een goede basis om 
door te stromen naar een opleiding, ander vrijwilligerswerk of 
betaald werk. Werken bij Zeefdrukmakers geeft tot slot een goede 
invulling van de dag! 
 
Openingstijden 
Maandag t/m vrijdag 
09.00 - 17.00 uur

een initiatief van Roads 

Zeefdrukmakers 
Marius van Bouwdijk Bastiaansestraat 36-38 
1054 SP Amsterdam 
T 020 683 3278 
E info@zeefdrukmakers.nl  
www.zeefdrukmakers.nl 

Roads werkt!
         www.roads.nl




