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OVER NEWBEES

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan: op een plek in
de samenleving. We matchen nieuwkomers met traineeships bij lokale
ondernemers en organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal
staan.

Hiervoor hebben we een unieke methodiek en online matching platform
ontwikkeld. Op deze manier combineren we slimme technologie met sociaal
contact, zodat we altijd dichtbij zijn. Persoonlijk én praktisch. Zo brengen we
dagelijks mensen samen, met de toewijding en inzet van ons diverse netwerk.

Het zijn de mensen die NewBees tot een succes maken. Onze matchmakers zijn
dé schakel tussen de nieuwkomers en lokale organisaties. De matchmakers
opereren altijd in gelijkwaardige duo’s: een talentvolle nieuwkomer en een
lokale topper. Zo combineren we het beste van twee werelden en koppelen we
kennis en netwerken aan elkaar. En maken we matches die er écht toe doen.
Die het welzijn van nieuwkomers verbeteren.

Op ons innovatieve platform voegen nieuwkomers, samen met onze
matchmakers, ervaring, kennis en passie samen in een persoonlijk profiel. Met
deze informatie matchen we nieuwkomers met een passend traineeship: een
tijdelijke plek bij een lokale organisatie of bedrijf. Tijdens dit traineeship worden
mensen door ons persoonlijk begeleid en volgen zij workshopreeksen die hen
ondersteunen bij het ervaren van culturele gebruiken en omgangsvormen op
de werkvloer. Alle opgedane kennis en ervaring wordt vastgelegd en
gevalideerd zodat het onze newbee helpt bij een volgende stap.

Sinds onze start in 2016 hebben we zo’n 600 succesvolle matches tot stand
gebracht. En hebben we bijna 500 nieuwkomers op weg geholpen in de
Nederlandse samenleving. Dat is allemaal begonnen in Zaanstad.

Met de gemeente Zaanstad heeft NewBees de handen ineen geslagen om te
meten wat de impact van al die matches nu eigenlijk is. Dat onderzoek is
uitgevoerd door Impact Institute.
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Integratie van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving is een relevante
maatschappelijke uitdaging. Het is bewezen dat het implementeren van
effectief beleid op dit onderwerp complex is. Deze exercitie tot het verkrijgen
van meer inzicht in de impact van NewBees laat zien dat NewBees’ aanpak kan
helpen om deze uitdaging aan te gaan.

De impactanalyse toont aan dat de aanpak van NewBees grote waarde voor
de samenleving creëert, omdat nieuwkomers sneller hun plek vinden wanneer
ze actief gematcht worden aan traineeships. De totale waarde van de
geanalyseerde impact van de activiteiten van NewBees in Zaanstad wordt
geschat op meer dan 1 miljoen euro.

De belangrijkste stakeholders van NewBees zijn de deelnemers die ze begeleidt
bij integreren en de overheid waarvan NewBees financiële steun ontvangt.
Naast deze belanghebbenden zijn ook de effecten geanalyseerd voor andere
relevante belanghebbenden, zoals de bedrijven waar de traineeships
plaatsvinden en de werknemers van NewBees. De bollenplaat op de volgende
pagina toont een overzicht van de verschillende maatschappelijke effecten (of
impacts) die NewBees creëert voor belanghebbenden.

De grafiek rechts laat zien dat de activiteiten van NewBees een bijzonder
positief effect hebben op het welzijn van haar deelnemers. Door te werken
ervaren mensen een opmerkelijke mate van welzijn als gevolg van algemeen
werkplezier, toegenomen sociale banden en verandering in hun sociale status.
De waarde van het welzijn per deelnemer wordt gemeten in termen van
tevredenheid met het leven*.

De algemene impact voor de overheid (in deze analyse de gemeente Zaanstad)
is ook positief. Zoals te zien is in de grafiek hieronder, wegen de positieve
effecten op tegen de negatieve financiële impact, zoals de subsidies die de
gemeente Zaanstad aan NewBees toekent of aan bedrijven uitkeert, als een
stimulans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te
nemen. De toegenomen werkgelegenheid als gevolg van de activiteiten van
NewBees leidt tot lagere overheidsuitgaven aan bijstand en hogere inkomsten
uit inkomstenbelastingen. De overheid ervaart ook besparingen op
arbeidsdeelname en integratiekosten.

Het complete rapport van de impact analyse door Impact Institute is te
downloaden op www.new-bees.org/our-impact
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*Wat zit er achter de getallen over welzijnseffecten?

De impacts op welzijn zijn gemeten in twee stappen. In de eerste stap is in cijfers uitgedrukt
wat het welzijnseffect is van het hebben van werk per persoon. Dit is gedaan met behulp
van een statistische analyse met data uit een groot sociaal onderzoek (European Social
Survey). In de tweede stap wordt dit getal omgezet naar euro’s door inzichten te gebruiken
uit onderzoek naar wat mensen over hebben in termen van inkomen
(inkomensequivalenten) voor deze welzijnsverbetering: Dolan, P. and Fujiwara, D.
(2012). Valuing adult learning: Comparing wellbeing valuation to contingent valuation.
Fujiwara, D. (2013). A general method for valuing non-market goods using wellbeing data:
Three-stage wellbeing valuation.
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NEWBEES’ IMPACT OP VERSCHILLENDE 
BELANGHEBBENDEN

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de niveaus van analyse van de
verschillende impacts. De donker gekleurde bollen zijn in het meeste detail
gekwantificeerd en ook gemonetariseerd. De impacts die zijn gekwantificeerd
maar niet gemonetariseerd zijn in een lichtere kleur weer gegeven. De impacts
die zijn geschat zijn zichtbaar als lege cirkels.

Deze bollenplaat toont de verschillende maatschappelijke effecten (ook wel
impacts genoemd) die NewBees creëert voor de samenleving. De cirkels in de
grafiek vertegenwoordigen de relatieve grootte van de geanalyseerde impact
per belanghebbende (deelnemers, bedrijven, NewBees als organisatie,
overheid en maatschappij). Cirkels boven de horizontale as worden gezien als
positieve gevolgen, terwijl die onder de as negatieve effecten hebben.
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De basis van deze analyse is de “Integrated Profit & Loss (IP & L)–methode” van
Impact Institute. De methode bouwt voort op het Integrated Reporting
Framework en creëert een uitgebreid overzicht van de impact van de
activiteiten van een organisatie voor verschillende belanghebbenden zoals
werknemers, de overheid, de maatschappij en anderen. Dit maakt het mogelijk
om voorbij financieel kapitaal te gaan als de primaire indicator van waarde-
creatie door ook de vervaardiging van gefabriceerde, intellectuele, natuurlijke,
sociale en menselijk kapitaalwaarde te onderzoeken.

De Impact Pathway is een belangrijk onderdeel van deze methode. Het helpt
om uit te leggen hoe een organisatie waarde creëert voor de samenleving door
haar activiteiten te vergelijken met een referentiescenario (zie onderstaande
figuur).

De hoofdactiviteit van NewBees om een traineeship voor nieuwkomers
toegankelijk te maken, leidt tot outputs die beïnvloed kunnen worden door de
organisatie, zoals het aantal nieuwkomers gekoppeld aan een stage of de
relevantie van matches. Deze leiden op hun beurt tot bredere resultaten, zoals
het vergroten van een netwerk, die niet rechtstreeks door NewBees beïnvloed
kunnen worden.

Vervolgens treden verschillende uitkomsten op, die bredere maatschappelijke
impacts zijn als gevolg van de oorspronkelijke activiteit. Het verschil tussen de
uitkomst van de activiteit en het referentiescenario laat de uiteindelijke impact
van de activiteiten van NewBees zien. Zo vergroot matchmaking naar een
traineeship via NewBees de kansen die nieuwkomers hebben om een baan te
vinden, wat leidt tot een toename van hun inkomen in vergelijking met een
referentie waarin nieuwkomers zelf op zoek zijn naar werk.

De impact van NewBees wordt dus gemeten door het scenario waarin een
nieuwkomer gematcht wordt aan een traineeship van NewBees in de gemeente
Zaanstad te vergelijken met een referentiescenario waarbij een nieuwkomer
niet wordt gematcht via NewBees en zelf op zoek gaat naar werk.

OVER IMPACT INSTITUTE

DE IMPACT METHODOLOGIE

Impact Institute is een sociale onderneming en een
spin-off van True Price.

Visie

Een van de grootste kansen van de 21e eeuw is de
realisatie van de impact-economie: een economie
waarin werk, ondernemerschap, innovatie en
technologie leiden tot een betere wereld. Om dit te
bereiken is een wereldwijde systeemverschuiving
vereist die waardevolle componenten van het oude
marktsysteem behoudt en tegelijkertijd nieuwe
economische modellen omarmt. De verschuiving
naar de impacteconomie vereist op zijn beurt een
gemeenschappelijke taal voor impact die is
geïntegreerd in elk aspect van onze economie.

Missie

Onze missie bij het Impact Institute is om organisaties
en individuen in staat te stellen de impacteconomie
te realiseren. We doen dit door een
gemeenschappelijke taal voor impact te creëren
door de publicatie van open source-standaarden en
door tools, trainingen en services te bieden om die
standaarden te implementeren.
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Ik leerde NewBees kennen toen ik nog in het AZC zat. Ik wilde iets te doen, en mijn
Nederlands oefenen. Met vrijwilligerswerk kon ik erachter komen wat ik kan en
wil.

Bij mannencentrum Daadkr8 (een initiatief van SEZO) begon ik als vrijwilliger
achter de bar en bij de receptie. Ik heb geleerd met mensen om te gaan, ik
moest de telefoon opnemen, koffie zetten. En ik had veel contact met de
werknemers. Daarna wilde ik nog meer Nederlands praten.

Ik had nog helemaal geen werkervaring, maar ik vind het leuk om mensen
te helpen. Ik ben van nature zorgzaam, dus leek de ouderenzorg mij leuk.
Toen ben ik bij De Cordaan (een zorginstelling) begonnen via NewBees.

Ik vind het heel leuk, en het praten gaat steeds beter. Met de ouderen kan ik
een beetje praten en mijn collega’s zijn heel leuk. Kletsen met collega’s? Ja,
dat lukt wel, ik begrijp alles en het gaat steeds soepeler. Maar alleen kletsen
gaat maar af en toe, we hebben het druk hoor!

Rayd is 29 jaar
komt uit Syrië

en doet een traineeship 
bij Daadkr8

Zebib is 19 jaar
komt uit Eritrea
en doet een traineeship 
bij De Cordaan

Ik moet nu nog naar school en 
Nederlands leren, en één dag per 
week De Cordaan erbij. Daarna wil ik 
een opleiding in ouderenzorg doen, 
dus dit is een goede ervaring. 

Ik ben super blij met het hele traject, 
en het was fijn om met NewBees 
samen te werken. Ik vond het vooral 
fijn dat ze altijd meegingen voor de 
eerste gesprekken en mij persoonlijk 
begeleiden. Ik ben heel dankbaar. 

NEWBEES’ DAGELIJKSE IMPACT

“Nederlanders moeten altijd maar een droom hebben, 
haha! Ik hoef dat niet, ik wil gewoon leven.” 

“Ik vond het vooral fijn dat ze altijd meegingen voor de 
eerste gesprekken en mij persoonlijk begeleiden.”

Eerst wist ik niet eens dat een opleiding zo 
belangrijk was. In Syrië is een diploma niet altijd 

nodig. NewBees heeft mij aangemoedigd om 
een opleiding te volgen, en nu doe ik een 

opleiding Hospitality. Ik krijg taalles, school en ik 
werk twee dagen. De docenten zijn hier heel 

hartelijk, ze nemen de tijd voor je. 

En daarna? Daarna wil ik werken. 
Nederlanders moeten altijd maar een 

droom hebben, haha! Ik hoef dat niet, ik 
wil gewoon leven. Nu ben ik tevreden, en 

ik blijf doorgaan.

8 9
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NewBees  
www.new-bees.org

facebook.com/NewBeesNL
info@new-bees.org

“Newbie, newb or newbee is a slang term for a 
novice or newcomer, or somebody inexperienced 
in any profession or activity."

Voor de complete impact analyse kijk 
op www.new-bees.org/our-impact
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