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1. Matches maken die er toe doen

NewBees gelooft in een inclusieve samenleving waar iedereen waarde kan toevoegen door zijn of haar talent 
toe te passen. Wij onderkennen de talenten en ervaringen die nieuwkomers meenemen wanneer zij naar
Nederland komen. 

Onze doelstelling is het mogelijk maken van duurzame participatie, door nieuwkomers toegang te bieden tot 
pre-employment ‘traineeships’ dat mensen voorbereidt op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

We bieden een Traineeship dat begint met vrijwilligerswerk of stage en mensen voorbereidt op een betaalde
functie. Zo kan iedereen instappen op een niveau dat bij hen en hun eigen situatie past. 



An inclusive 
society where 

everybody 
belongs

2. Onze missie

Wij geloven
…in een inclusieve samenleving, waar iedereen waarde kan toevoegen
…in participatie en contact
…in het delen van onze capaciteiten en netwerken
…en in het absorptievermogen van de Nederlandse arbeidsmarkt

Zo dat iedereen…
…kan bouwen op zijn/haar talenten in een nieuwe omgeving
…zich thuis kan voelen
…kan werken om zichzelf en hun naasten te onderhouden
…waarde kan toevoegen aan de Nederlandse samenleving



3. Het traineeship bij NewBees

In 2016 en 2017 hebben we ons traineeship voor nieuwkomers ontwikkeld.
Tijdens onze traineeships werken mensen aan hun werknemersvaardigheden door stage te lopen en deel te nemen aan
intervisieworkshops onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. Na afronding krijgen zij een certificaat met het behaalde
resultaat en organiseren wij samen met onze partners een vervolgtraject. Zo kan iedereen uitstromen op een moment dat
voor hem of haar passend is.  



NewBees werkt met een online systeem waar mensen hun eigen 
profiel kunnen aanmaken. Zo leren wij over de achtergrond en 
ervaring van mensen, en kunnen wij ook gemakkelijk bij deze 
informatie om matches te maken. 

Het NewBees platform is toegankelijk in Engels, Nederlands en 
Arabisch. Nieuwkomers houden er hun eigen profiel bij, dat dient 
als CV en waar certificaten worden toegevoegd voor elke job die 
iemand onderneemt. 

4. Ons platform



5. Het NewBees Traineeship in praktijk

Wij werken in participatie traineeships waarbinnen wij begeleiding bieden aan onze deelnemers door trainingen te geven en 
stageplaatsen te faciliteren. Nieuwkomers gaan aan de slag als stagiair tijdens hun inburgering, waarbij NewBees begeleiding 
biedt bij het landen op de werkvloer in de vorm van jobcoaching en intervisiebijeenkomsten. We zorgen dat de traineeships 
toegankelijk, leuk en leerzaam zijn voor de deelnemers en rijken aan het einde van elk traineeship een certificaat uit. In ons 
matchingsteam is een lokale ervaringsdeskundige opgenomen. 

Dat ziet er ongeveer zo uit: 

Traineeshipmet begeleiding en training 
(werkervaringsplek: vrijwilligerswerk en stage)  

Vervolgtraject
(uitstroom richting werk)

• Start traineeship
• Intervisiebijeenkomst

• Intervisiebijeenkomst • Intervisiebijeenomst
• Certificaat uitreiking

• Bedrijfsbezoek door matcher • Evaluatie met bedrijf en nieuwkomer
• Gesprek over vervolgtraject

Selectie en
Intake



6. De ervaring van de gemeente Zaanstad



NewBees werkt graag samen met verschillende gemeenten om een goede integratie van nieuwkomers te verzorgen, 
waarbij alle talent ruimte krijgt en iedereen profijt heeft. 

• NewBees zet haar Traineeship op, in samenwerking met de gemeente en lokale bedrijven en organisaties;

• Samen met de gemeente doet NewBees de selectie van de deelnemers voor het Traineeship;

• Voor twee maanden worden deze deelnemers begeleid tijdens hun Traineeship door een ervaringsdeskundige van 

NewBees en middels intervisie;

• Het speciale NewBees CRM systeem zal worden toegepast om hun voortgang te monitoren; 

• In nauwe samenwerking met de participerende gemeenten en NewBees partners worden de deelnemers aan het 

einde van het traineeship begeleid naar een vervolgtraject;

• Ter ondersteuning van de gemeenten en de communicatie rondom de voortgang van de traineeships zal NewBees 

iemand aanstellen die als toegewijd aanspreekpunt dient.

7. NewBees kan ook in uw gemeente nieuwkomers begeleiden

KICK OFF 
INTERVISIE WORKSHOP

BEDRIJFS
BEZOEK

DOORSTROOM 
BINNEN DE 
GEMEENTE

INTERVISIE 
WORKSHOP

INTERVISIE 
WORKSHOP

BEDRIJFS
BEZOEK



Iedereen verdient de kans om zijn of haar talent te benutten!

Stichting NewBees  
www.new-bees.org

facebook.com/NewBeesNL

E: info@new-bees.org
kvk 65443101 

RSIN 856114467 
NL37 ABNA 0486 8452 22

Wij praten graag verder om dat voor elkaar te krijgen!

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Annemiek Dresen door 
een email te sturen met een verzoek
om meer informatie naar: 

info@new-bees.org
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