
	

	
Amsterdam, 6 april 2020 

Geachte relatie, 
 
 
Drie weken na de aankondiging van verregaande corona-gerelateerde maatregelen in 
Nederland, neem ik u graag mee in een nieuwe update over hoe het NewBees vergaat in deze 
bijzondere tijden. De duurzame professionele ontmoetingen, die wij dagelijks organiseren tussen 
nieuwkomers en lokale ondernemers, kunnen nu even niet plaatsvinden. Bovendien heeft 
thuisblijven en contact vermijden een grote impact heeft op de inburgering en integratie van 
onze deelnemers.  
 
Daarom blijven wij nauw betrokken bij onze newbees. Wij hebben mensen de afgelopen weken 
kunnen informeren over de huidige situatie, wanneer nodig in hun eigen taal. Ook hebben wij 
aan hen kunnen vragen waar zij mee bezig zijn of zich zorgen over maken. Op basis daarvan 
passen wij onze services steeds aan:   
 

1. Juist op momenten als dezen is het belangrijk om elkaar te blijven spreken en begrijpen. 
Daarvoor bieden wij onze medewerkers en onze deelnemers praktische tips en tools; 

2. Voorlopig worden er geen nieuwe fysieke matches georganiseerd door NewBees. Wel 
organiseren wij een aantal activiteiten online, zoals onze workshops. Zo blijven 
deelnemers op een praktische manier aan de slag met hun talent en hun professionele 
ontwikkeling. Dat blijft maatwerk, zoals u van NewBees gewend bent; 

3. Bovendien biedt NewBees deelnemers de mogelijkheid om, hoewel online, dichtbij elkaar 
te zijn in tijden waarop binnen blijven een grote impact heeft op inburgering, integratie 
en mentale gesteldheid;  

4. Naast eigen online en praktische oplossingen, verwijzen NewBees teams naar initiatieven 
van partners, die innovatieve en online oplossingen bieden, zowel op nationaal als lokaal 
niveau. Samen staan we immers sterker; 

5. Hoewel wij iedereen aanraden om thuis te blijven, inventariseren wij ook wie van onze 
deelnemers een medische achtergrond hebben: zij kunnen via de VBGA (Vereniging 
Buitenlands Gediplomeerde Artsen) hun diensten aanbieden; 

6. De theatertour van ‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ is, tot grote teleurstelling van alle 
makers, afgezegd. Om samen met de spelers en producenten dit avontuur toch af te 
sluiten, organiseert NewBees op 17 april, om 15u, een online event om met cast en crew in 
gesprek te gaan over de impact die dit project op hen heeft gehad.  
 

Ondanks dat deze situatie ook op onze collega’s grote impact heeft, gaat het goed met de 
teams. Hun gezondheid, en die van onze deelnemers, staat natuurlijk voorop. Ook binnen 
NewBees blijven we dichtbij elkaar, en maken we gebruik van videocalls en online werksessies.  
 
Al onze partners, werkgevers en andere relaties kunnen nog altijd op onze website en bij hun 
gebruikelijke contactpersoon terecht voor informatie en advies. Ook wanneer dit bijvoorbeeld 
advies over werknemers met een diverse achtergrond betreft.  
 
Ik hoop dat iedereen veilig en gezond blijft. En binnen.  
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Annemiek Dresen  
Directeur NewBees 
Maintaining Matches that Matter  
 
www.new-bees.org 
info@new-bees.org 


