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“Newbie, newb or newbee is a slang 
term for a novice or newcomer, or 
somebody inexperienced in any 
profession or activity.”
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ANNEMIEK: “2018 was het jaar dat 
je hier kwam werken, een jaar van 
professionalisering van de teams en 
van de methodologie, maar ook van 
verdieping van relaties met onze partners 
en ICT ontwikkeling. Als jij aan 2018 denkt, 
waar ben je dan het meest trots op?”

DORIEN: “Wat ik het allermooiste vind 
van 2018 is dat we al doende leren en dat 
we zo onze methodologie en structuur 
steeds verbeteren. We hebben de dingen 
die goed werken behouden, maar durven 
ook afscheid te nemen van de dingen 
die niet zo goed gaan. Zo hebben we in 
2018 echt een kwaliteitsslag gemaakt 
en een heel mooi traineeship neergezet, 
waardoor we steeds meer impact maken. 
Met als resultaat een fantastisch hechte 
organisatie die matches maken die er 
echt toe doen. Daar ben ik denk ik het 
meest trots op.” 
 
ANNEMIEK: “Mooi dat je dat zegt. Ik 
denk inderdaad dat we op een hele 
dynamische manier werken en leren bij 
NewBees.”

DORIEN:  “Dat is ook precies wat ik zo 
leuk vind: de diversiteit van NewBees. 
Bijna iedereen is jonger dan ik en de 
helft is in een  ander land geboren.  En 
de innovatieve manier van werken: 
NewBees is een sociale onderneming, 
die techniek hoog in het vaandel heeft 
staan, waar iedereen evenveel waard 
is en die duidelijke doelen heeft. Dat is 
heerlijk. Bovendien is het ook gewoon 
heel gezellig!”

ANNEMIEK: “Haha! Wordt er ook wel 
hard gewerkt?”
 
DORIEN: “Haha! Absoluut! Omdat 
we werken vanuit vertrouwen werkt 
iedereen enorm hard. En dat kan ook, 
omdat onze collega’s in de gelegenheid 
worden gesteld om het beste uit zichzelf 
te halen. Daarbij helpt ook het NewBees 
online platform dat voor iedereen heel 
gemakkelijk te gebruiken is: zo kunnen 
de matchers vooral veel tijd en energie 
steken in onze newbees.” 

ANNEMIEK: “Dat is misschien wel één 
van de dingen waar ik het meest trots 
op ben: dat we zo een mooie workflow 
hebben gemaakt, waar ICT echt de 
matchers ondersteunt, zodat het talent 
van onze collega’s en dus dat van de 
nieuwkomers die zij begeleiden volop 
tot zijn recht komt. Dat vind ik heel toffe 
sociale, en interculturele, innovatie op 
het gebied van talentontwikkeling.” 

DORIEN: “Dat lukt natuurlijk ook doordat 
we met nieuwkomers in onze eigen teams 
werken, en daarnaast met collega’s die 
goed bekend zijn in de steden waar we 
werken. Zo kunnen we alle betrokkenen 
veel beter bedienen.” 

IN GESPREK OVER  
NEWBEES IN 2018
Dorien Marres, operations manager, en Annemiek Dresen, oprichter en 
directeur, in gesprek over NewBees in 2018. 

“We hebben in 2018 echt 
een kwaliteitsslag gemaakt, 
waardoor we steeds meer 
impact maken, met als 
resultaat een fantastisch 
hechte organisatie die 
matches maken die er echt  
toe doen.” 

DORIEN MARRES
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ANNEMIEK:
“Waar. Dat we dichtbij zijn, is één van de 
belangrijkste kenmerken van NewBees. 
Ik deel overigens ook met je dat onze 
diverse teams zo essentieel zijn: alleen 
door zo samen te werken kunnen we 
echt toewerken naar een inclusieve 
samenleving. Ik vind het supermooi om 
te zien hoe jij met rust en vertrouwen 
het team aanstuurt. De structuur die is 
neergezet dit jaar is essentieel voor de 
groei die er in 2019 en 2020 aan zit te 
komen.”

DORIEN: Dat is ook echt mijn plek. En 
volgens mij balanceert die heel mooi 
met jouw energie en groeiambitie om 
nog veel meer mensen de kans te geven 

om talent te benutten. Waar men ook 
vandaan komt.”

ANNEMIEK: Dat denk ik ook!”
“Waar kijk je het meeste naar uit komend 
jaar?” 
 
DORIEN: “Naar het maken van nog meer 
matches die er echt toe doen. Die echt 
kwaliteit hebben en zo waarde toevoegen 
voor alle betrokkenen. Daar zijn we goed 
in, en dat kunnen we op nog veel meer 
plekken in Nederland doen.” 

“Jij?”

ANNEMIEK: “Ik ook. 
En naar het begeleiden van overheden 
en ondernemingen die onze missie delen, 
maar onze input en ICT kunnen gebruiken 
om dat ook in praktijk te brengen en 
duurzame matches te maken waar talent 
echt telt.”

“ICT ondersteunt echt de 
matchers, zodat het talent 
van onze collega’s en dus dat 
van de nieuwkomers die zij 
begeleiden volop tot zijn  
recht komt.”

ANNEMIEK DRESEN
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NEWBEES’  
MISSIE

NewBees bereidt nieuwkomers, 
vluchtelingen, voor op een baan: op een 
plek in onze 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 matchers 
zijn dé schakel tussen de nieuwkomers 
en lokale organisaties. De matchers 
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    
matchers, 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, ook al 
leidt een traineeship niet tot een vaste 
baan, het onze newbee helpt bij een 
volgende stap. 
 
Sinds onze start in 2016 hebben we zo’n 
400 nieuwkomers op weg geholpen in de 
Nederlandse samenleving. 
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Cultural 

innovation

Together  

with others

Positive  
energy

Building on the 

power of people

An inclusive  
society with room 

for everyone to 
take care of  
themselves

NewBees gelooft in talent. 
In een samenleving waar iedereen de kans krijgt om 

talent te benutten. 
Waar je ook vandaan komt. 

Want wij geloven dat elk talent uniek is. 
Dat ieder een bijdrage kan leveren aan de samenleving 

op basis van talent en gelijkwaardigheid. 

An inclusive 
society where all 

talent matters
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NewBees teamlid Shatha vertelt over haar ervaring als 
nieuwkomer en bij NewBees.



HET NEWBEES 
TRAINEESHIP

De afgelopen jaren heeft NewBees traineeships voor nieuwkomers 
ontwikkeld. Dit zijn op maat gemaakte programma’s waar de talenten en 
ervaringen van nieuwkomers centraal staan. Hierbij wordt een integrale 
aanpak gehanteerd waarbij nieuwkomers praktijkervaring combineren met 
peer-to-peer workshops en individuele begeleiding van onze matchers.

Ons doel is dat nieuwkomers door het succesvol afsluiten van een traineeship 
een verbeterde positie op de Nederlandse arbeidsmarkt hebben.

0. AANMELDING

Nieuwkomers kunnen zichzelf aanmelden, aangemeld worden via 
gemeentes of door andere partnerorganisaties.

1. INTAKE

Tijdens een uitgebreid intakegesprek met hun matcher (persoonlijk 
begeleider) worden de ervaringen, opleiding, talenten, taalniveau 
en ambities van de nieuwkomer in kaart gebracht. In het online 
CRM-platform van NewBees wordt een profiel voor de nieuwkomer 
aangemaakt. De deelnemer heeft te allen tijde toegang tot dit profiel 
en kan deze ook aanpassen. 

2. ZOEKTOCHT

De matcher gaat op zoek naar een geschikte vacature met behulp van 
het online platform en CRM-systeem.

3. SOLLICITATIEGESPREK

Na het vinden van een geschikte vacature hebben nieuwkomer en 
matcher een sollicitatiegesprek bij een potentiële organisatie. 
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7. EVALUATIE

NewBees neemt contact op met de organisatie en de 
nieuwkomer om er voor te zorgen dat het traineeship 
succesvol was aan beide kanten. De matcher logt deze 
feedback in het online CRM-systeem van NewBees.

Traineeship kan 
herhaald worden

Traineeship met peer-to-
peer workshops

* PEER-TO-PEER WORKSHOPS

Een onderdeel van het traineeship is het minimaal drie keer 
volgen van inter-culturele intervisie workshops. Hier kunnen 
nieuwkomers hun ervaringen delen en gaan zij op zoek naar 
praktische oplossingen.

4. MATCH

Sollicitatiegesprek verloopt 
succesvol; de organisatie wil 

de nieuwkomer als trainee 
aannemen. 

5. CONTRACT

Er wordt een contract opgesteld 
tussen nieuwkomer en  

organisatie voor een stage of 
proefplaatsing.

6. CERTIFICAAT

Na een succesvolle afronding 
van het traineeship, ontvangen 

nieuwkomers een certificaat. 
Hierop staan de ontwikkelde 

competenties en een referentie 
van de organisatie vermeld. 

Het certificaat is automatisch 
geüpload in het online platform.  

Nieuwkomers kunnen dit 
certificaat ook gebruiken voor 

sollicitaties in de toekomst.
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NEWBEES’  
IMPACT

Tussen mei 2017 en april 2018 analyzeerde het Impact Institute de impact 
van NewBees en haar activiteiten in Zaanstad. Zij presenteerden de 
volgende resultaten: 

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 gevolgen 
(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 hiernaast, 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 impactanalyse door Impact Institute is te 
downloaden op www.new-bees.org/our-impact
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*Dit is 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 STAKEHOLDERS 

Deelnemers

Bedrijven
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Deze bollenplaat toont de verschillende 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. 
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 weergegeven. De impacts 
die zijn geschat zijn zichtbaar als lege cirkels.

Werknemers
NewBees Overheid

Samenleving
(overige)
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MOHAMMED: “Ik was heel enthousiast 
toen ik naar Nederland kwam om te 
gaan werken in de sport, maar het was 
lastig om mijn weg te vinden. Toen vond ik 
NewBees; dat was de eerste organisatie 
die me hielp om een werkplek op het 
gebied van sport te vinden, mijn grote 
passie.”

NewBees heeft een leuke plek voor 
Mohammed gevonden als gymleraar 
voor kinderen. Mohammed is heel sportief 
en deze baan is op zijn lijf geschreven. 
Bovendien vindt hij het heel leuk om met 
kinderen te werken. Elke week assisteert 
hij gymleraar Bas en helpt hij mee de 
gymlessen voor de kinderen te verzorgen.  

Bas vertelt dat Mohammed goed 
meedenkt over wat ze het beste kunnen 
aanbieden aan de verschillende 
kinderen. “Daarbij houden we rekening 
met veiligheid waarborgen en 

omgangsvormen. Zijn Nederlands is nog 
niet perfect, maar dat houdt hem niet 
tegen om de interactie aan te gaan!”

Mohammed vertelt: “Ik ben nu lid van 
de de European Karate Federation 
en ben geaccrediteerd als coach en 
scheidsrechter. 

Daarnaast heb ik een licentie om karate, 
fitness en zelfverdediging te geven op 
een sportschool. Momenteel ben ik de 
laatste afspraken aan het maken voor 
de opening van mijn eigen karateschool 
in Zaandam, mijn droom komt uit.”

“Mohammed helpt elke 
vrijdag bij gym. Ik ben 
superblij met hem!”

BAS

MOHAMMED DE 
GYMLERAAR
 
Mohammed is 54 

jaar en komt uit Syrië. 
Hij vertelt dat hij al jarenlang op 
het het sportveld te vinden is als 
fitness-en karate trainer. 

“Ik begeleidde de training van 
veel sport teams in Syrië en ik heb 
deelgenomen aan internationale 
toernooien in Japan, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Oekraïne, Turkije 
en ook veel Arabische landen.”
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 “NewBees heeft een fantastische toegevoegde 

waarde in het Zaanse, daar zijn wij heel blij mee! 
Ze maken het mogelijk dat meer mensen vanaf dag 

één mee kunnen doen, en dat is precies wat wij 
graag willen.” aldus Rita.  

Rita Noordzij, wethouder in Zaanstad, in juni 2018 
tijdens een pitch-avond voor nieuwkomers.
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UREN GEWERKT 
ALS VRIJWILLIGER OF 
STAGIAIR

6.942

TOEGEVOEGDE 
WAARDE IN EUR 76.362

AANTAL 
MATCHES

253

RETAIL 5%

CREATIEF 13%

HORECA 14%

GROEN 19%

ICT 6%

FASHION 11%

LOGISTIEK 13%

SPORT 8%

ADMIN & SERVICES 10%

ZORG & ONDERWIJS 2%

WERKGEBIEDEN

2017

Mannen 66%

Vrouwen 34%

ZAANSTAD AMSTERDAM
144 87

AMERSFOORT
22

4.574 1.870 497

50.319 20.570 5.472

*€ 11 is een algemeen geaccepteerde 
waarde voor een uur vrijwilligerswerk 
(www.movisie.nl) 

AANTAL 
PARTNERS
DIE PLEKKEN BESCHIKBAAR 
STELLEN VOOR ONZE NEWBEES

111 54 32 25

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

VS 
2017
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UREN GEWERKT 
ALS VRIJWILLIGER OF 
STAGIAIR

13.345

TOEGEVOEGDE 
WAARDE IN EUR 146.795

AANTAL 
MATCHES

381

GROEN 3%

2018

Mannen 65%

Vrouwen 35%

ZAANSTAD AMSTERDAM
242 72

AMERSFOORT
67

7.455 2.633 3.257

82.005 28.963 35.827

AANTAL 
PARTNERS
DIE PLEKKEN BESCHIKBAAR 
STELLEN VOOR ONZE NEWBEES

82 49 17 16

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

RETAIL 5%

CREATIEF 10%

HORECA  11%

ICT 5%

FASHION 1%

LOGISTIEK 6%

SPORT 2%

ADMINISTRATIEF & DIENSTEN 6%

ZORG & ONDERWIJS 25%

AANTAL 
MENSEN

206
ZAANSTAD AMSTERDAM

111 42
AMERSFOORT

53

ANDERS 27%
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2018 
IN EEN NOTENDOP

WERKGEBIEDEN



INGE KAAIJK, COÖRDINATOR: 

“Mijn hoogtepunt voor 2018? Dat 
we interactieve workshops hebben 
geïntroduceerd voor onze deelnemers 
om het traineeship aan te vullen met 
een stukje extra begeleiding. En om de 
band tussen matchers en nieuwkomers 
te versterken. Maar ook om onderling 
kennis en ervaring uit te wisselen. Het is zo 
mooi om te zien wat dat met deelnemers 
doet!” 

“Mijn rol was vooral het ondersteunen en 
begeleiden van mijn collega’s. Shatha 
en Aida zijn heel goed in rollenspellen. 
Dit zijn heel herkenbare en hilarische 
toneelstukjes die bepaalde situaties 
uitbeelden, waarover we daarna in 
gesprek  gaan  met de deelnemers 
aan de workshops. De thema’s van 
de workshops zijn netwerken, talent, 
vrijwilligerswerk of de Nederlandse 
arbeidsvloer. Daar gaan de rollenspellen 
dus ook over.” 

“Naast de interne stappen die we 
hebben gezet, is ook de relatie met de 
gemeente Zaanstad steeds hechter 
geworden. Maandelijks spreken we met 
de casemanagers om ervoor te zorgen 
dat we de beste oplossingen voor onze 
deelnemers organiseren. Integratie en 
participatie in de Zaanstreek doen we 
echt in samenwerking, ook met andere 
partijen zoals VluchtelingenWerk en De 
Sluis, en dat is heel mooi.” 

2018 IN ZAANSTAD

Wat waren de mooiste 
herinneringen,  
de echte hoogtepunten,  
de mooiste matches?

TEAM ZAANSTAD GAAT MET ELKAAR IN GESPREK 
OVER HUN 2018.
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“Waar ik het meest 
trots op ben? Op mezelf 
omdat ik mijn doelen heb 
gesteld en hard werkte 
om ze te bereiken. Ik heb 
een eindeloze ambitie om 
beter te worden!”

SHATHA

SHATHA TAMIM, MATCHER: 

“Het mooiste in 2018 voor mij was 
om nieuwkomers te helpen hun 
weg te vinden, hun leven een beetje 
gemakkelijker te maken, en hun eerste 
stap te zetten naar een mooie toekomst. 
Mijn collega’s hebben veel bijgedragen 
aan mijn succesvolle begeleiding van 
nieuwkomers. Ik heb veel van hen geleerd 
en zonder hun steun en liefde was ik niet 
vooruit gegaan.”

“Is er een groot verschil tussen 2017 en 
2018? Jazeker! Voor mij persoonlijk is 
het echt een groot verschil. In 2017 was 
ik een normale vluchteling en in 2018 is 
mijn leven super veranderd. Eerst was 
ik was op zoek naar iemand om mij te 
helpen. Nu help ik mensen zelf!”

AIDA TAMIM, MATCHER:  

”Mijn hoogtepunt voor 2018 is dat ik ben 
begonnen als vrijwilliger bij NewBees. Ik 
vind het mooi dat ik veel nieuwkomers 
kan laten weten wat NewBees doet 
en iets kan betekenen voor hen. En 
dat ik persoonlijk kan bijdragen om 
nieuwkomers te helpen om iets te doen 
zoals vrijwilligerswerk, stage of misschien 
zelfs betaald werk.” 
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AANTAL MATCHES

AANTAL MENSEN

UREN GEWERKT (ALS  
VRIJWILLIGER OF STAGIAIR)

TOEGEVOEGDE WAARDE IN EUR

AANTAL PARTNERS (DIE PLEKKEN 
BESCHIKBAAR STELLEN VOOR  
ONZE NEWBEES)

2018 

242 

 111

 7.455

 82.005 
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2017 

144 

 -

 4.574

 50.319 
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VALERIE VAN LANSCHOT, 
COÖRDINATOR: 
“Mijn hoogtepunt van 2018 was zeker 
FunForest! Dat was één van de eerste 
dingen die ik deed als coördinator in 
Amsterdam.  
Daarom was het voor mij heel speciaal. 
Dit was een kennismakingsdag voor 
potentiële instructeurs  voor het 
FunForest klimpark. Het was het begin 
van de lente, een hele mooie ochtend 
en met een groep nieuwkomers gingen 
we om te beginnen gewoon klimmen 
om te zien hoe het is. De sfeer was dus 
ontzettend leuk, iedereen had zin om 
lekker actief buiten te zijn. Super leuk! 

Hesham, één van mijn newbees, heeft 
daar uiteindelijk stage gelopen. Hij was 
toen pas 8 maanden in Nederland en dit 
was een van de eerste dingen waarbij 
hij zichzelf in het diepe heeft gegooid 
en zich ging afvragen wat hij nou wilde. 
Het hielp ook bij het opbouwen van een 
band met hem als zijn begeleider. En nu 
doet hij een master aan de TU Delft!

Het meest trots ben ik dat we super 
hard gewerkt hebben, vooral ook 
in de tweede helft van 2018, aan de 
werving van deelnemers. Zo hebben 
we samenwerkingsverbanden opgezet 
met bijvoorbeeld SEZO, Netwerkpro, 
BOOST, de gemeente, en hebben 
we verschillende taalcafé’s bezocht.  
Daardoor hebben we in 2018 echt een 
basis gelegd waardoor we nu een nog 
hoger niveau kunnen bereiken.

2018 IN AMSTERDAM

Wat waren de mooiste 
herinneringen en de 
hoogtepunten van  
het jaar? 

TEAM AMSTERDAM SPREEKT OVER HUN 2018.
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“Ik ben echt trots 
op onze focus op 
kwaliteit!”

ROXANE

ROXANE SOUDAGAR, MATCHER: 

“Mijn hoogtepunt was het meemaken van de 
workshops. Voor mij was alles nieuw, maar dit 
was het eerste waarbij ik merkte dat het even 
nieuw was voor de rest van het team! Daarom 
vond ik het superleuk om zo betrokken te zijn bij 
de opzet ervan en vervolgens de ontwikkeling 
mee te maken. De workshops zijn goede 
momenten om maandelijks echt persoonlijk 
contact te hebben met de nieuwkomers waar 
het om gaat. Ik ben echt trots op onze focus 
op kwaliteit. We focussen echt op wat iemand 
nodig heeft. Ik was hier nieuw en wist niet hoe 
het zou gaan, maar merkte meteen dat ook 
binnen het team er geen twijfel over mogelijk is 
dat we echt toewerken naar wat iemand nodig 
heeft. We zoeken nooit een makkelijke uitweg.

“We hebben in 2018 echt 
een basis gelegd om 
een nog hoger niveau te 
kunnen bereiken”

VALERIE
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AANTAL MATCHES

AANTAL MENSEN

UREN GEWERKT (ALS 
VRIJWILLIGER OF STAGIAIR)

TOEGEVOEGDE WAARDE IN EUR

AANTAL PARTNERS (DIE PLEKKEN 
BESCHIKBAAR STELLEN VOOR 
ONZE NEWBEES)

2018 

72 

 42

 2.633

 28.963 

17

2018 

87 

 -

 1.870

 20.570 
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LINDA ROOK, COÖRDINATOR: 

“In 2018 hebben we de samenwerking 
met het NVA geformaliseerd. 

Het NVA is de vluchtelingenwerkgroep 
in Amersfoort die maatschappelijke 
begeleiding en inburgering organiseert 
voor nieuwkomers, in opdracht van 
de gemeente. NewBees matcht in 
samenwerking met het NVA nieuwkomers 
die baat hebben bij deelname aan 
het NewBees Traineeship, zodat ze 
de taal en het Nederlandse werkveld 
kunnen leren kennen. Voor mij is dit een 
hoogtepunt, omdat we op deze manier 
samenwerking vinden tussen partijen 
met specifieke expertise: de ervaring 
van NVA en onze innovatieve manier van 
werken komen zo mooi samen.” 

“Het verschil met 2017? We hebben 
ons netwerk in 2018 flink uitgebreid. Zo 
hebben we naast onze samenwerking 
met het NVA ook een aantal Meet & 
Match evenementen georganiseerd, 
waarin we nieuwkomers en het werkveld 
met elkaar in contact brengen, in 
samenwerking met een groot aantal 
lokale partners.” 

 

“Het meest trots ben ik op de mensen die 
een plekje vonden in de stad Amersfoort. 
En op mijn collega Sheelan, die enorme 
toegevoegde waarde heeft met haar 
goede kijk op wat nieuwkomers in 
Amersfoort nodig hebben. Doordat ze 
zelf ook nieuwkomer is weet ze soms 
nog beter wat mensen beweegt en hoe 
je ze kan motiveren tot zinvolle inzet van 
hun talent. Ze kan de dingen van een 
andere kant bekijken, wat voor mij leidt 
tot nieuwe waardevolle inzichten.” 
 

2018 IN AMERSFOORT

Wat waren 
de mooiste 
herinneringen en de 
mooiste matches?

TEAM AMERSFOORT BESPREEKT HUN JAAR 2018.

“Het meest trots ben 
ik op de mensen die 
een plekje vonden in 
de stad Amersfoort” 

LINDA
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SHEELAN HABASH, MATCHER: 

“Mijn  hoogtepunt van 2018 was dat ik 
de kans kreeg om betaald aan de slag 
te gaan binnen NewBees. Met heel veel 
plezier heb ik  mij eerst drie maanden 
vrijwillig ingezet, daarna heb ik een 
contract aangeboden gekregen. Het 
werk is heel leuk, ik hou ervan om met 
mensen om te gaan en ze kansen te 
bieden.” 

“Mijn collega Linda heeft mij hierin heel 
goed begeleid. Zij heeft de leerbaarheid 
in mij gezien en heeft mij deze kans 
geboden en helpt mij mijn weg te vinden 
in een Nederlandse organisatie. Zij leert 
mij door de juiste bril te kijken. Dit is mijn 
eerste stap in het werkveld in Nederland. 
Voor heel veel mensen is deze eerste 
stap heel moeilijk en bij mij is het gelukt. 
Daar ben ik heel trots op!” 

“Ik houd ervan om met 
mensen om te gaan en ze 
kansen te bieden” 

SHEELAN
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AANTAL MATCHES

AANTAL MENSEN

UREN GEWERKT (ALS 
VRIJWILLIGER OF STAGIAIR)

TOEGEVOEGDE WAARDE IN EUR

AANTAL PARTNERS (DIE PLEKKEN 
BESCHIKBAAR STELLEN VOOR  
ONZE NEWBEES)

2018 

67 

 53

 3.257

 35.827 

16

2018 

22 

 -

 497

 5.472 
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NEWBEES’ ONLINE  
MATCHING PLATFORM

NewBees ontwikkelde een online matchings- en 
aanmeldsysteem dat de taal spreekt van degenen die het 
gebruiken: nieuwkomers. Dit systeem maakt het werk van 
NewBees efficiënter en helpt onze matchers om te focussen op 
waar ze goed in zijn: het talent van onze deelnemers zien en het 
maken van matches die er toe doen.

Het is eenvoudig te navigeren, 
voor zowel deelnemers 
als NewBees matchers en 
casemanagers van partners.

Het is online toegankelijk, en 
gemakkelijk te gebruiken voor 
mensen uit verschillende culturen 
en in vele talen.

Het voldoet geheel aan 
privacy wetgeving.
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Het biedt deelnemers een kant-
en-klaar CV, dat ze kunnen 
gebruiken binnen en buiten het 
NewBees-traineeship.

Certificaten worden automatisch 
geüpload, waardoor de deelnemers 
vaardigheden kunnen valideren.

Contracten en andere gegevens 
worden opgeslagen, zodat een 
impactanalyse eenvoudiger wordt.

Het NewBees-platform wordt volledig ontwikkeld door 
programmeurs met een vluchtelingenachtergrond. De meesten van 
hen zijn afgestudeerd aan het Hack Your Future-programma, een 
organisatie die nieuwkomers opleidt tot programmeurs in de populaire 
Node.js taal. 

Bij NewBees bieden we hen de mogelijkheid om hun vaardigheden te 
ontwikkelen en waarde toe te voegen.
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Bushra bedient één van de bewoners van het tehuis 
waar zij als vrijwilliger werkt. 

JUDITH:  “Er was een plek beschikbaar 
bij BIND voor een barista, dus nam ik 
contact op met NewBees. Ftoen bleek 
heel enthousiast en zocht een veilige 
plek voor haar, als transgender. Die heeft 
ze hier denk ik gevonden.”  

FTOEN:  “Ik geniet hier echt en vind het 
gezellig.” Ftoen is 27 jaar en komt uit 
Irak waar zij rechten studeerde en als 
advocaat heeft gewerkt. Ze vertelt dat 
haar situatie in Irak moeilijk was. “Hier 
in Nederland ben ik blij en veilig. Ik heb 
de vrijheid om te zijn wat ik wil, zonder 
(voor)oordeel. Ik was op zoek naar een 
kans, geschikt voor mijn situatie, op zoek 
naar mensen die mij  accepteren om 
wie ik ben. Ik was vaak alleen thuis en 
depressief, totdat ik NewBees vond.” 

Ze wilde heel graag een plek bij een 
koffiezaak dus daar is matcher Shatha 
specifiek naar op zoek gegaan. Ftoen is 
heel gelukkig bij BIND. “Ik heb geleerd 
hoe ik echt goede koffie kan maken. Elke 
dag leer ik nieuwe mensen kennen en 
verbeter ik mijn Nederlands.”

JUDITH: “Dat was ons doel. We kijken 
ernaar uit om meer met NewBees samen 
te werken op het gebied van kunst en 
muziek. En ons leven zo te verrijken”

JUDITH EN FTOEN BIJ BIND 

Judith en Bas zijn de initiatiefnemers van stichting BIND, een broedplaats 
op het Hembrugterrein, een oud industrieterrein in Zaandam. Judith 
over de unieke plek: “Als ondernemers op dit mooie terrein kwamen we 
er snel achter dat een maatschappelijke ontmoetingsplek miste voor 
ondernemers, de buurt en de stad.” Dat vond ze een gemiste kans en in 
juni 2017 opende BIND voor het eerst haar deuren. 

“Hier kan ik dromen! 
Mijn droom is om mijn 
studie als advocaat af 
te ronden en om een 
mensenrechtenactivist 
te worden.” 

FTOEN

NEWBEES’ STORIES
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SHALUA

SHALUA: “Het is heel leuk om te doen – 
veel beter dan thuis zitten” 

JACKIE: “Ik wil graag nuttig zijn voor 
de samenleving, dus ik wilde iets doen 
waarbij ik mensen help. Toen ik hoorde 
dat deze organisatie ouderen helpt, 
wilde ik graag meedoen. Plus, ik ben in 
een nieuw land en het is goed voor mijn 
Nederlands. 
“Het team is heel verwelkomend,” zegt 
Jackie. “Ze doen zo hun best om je 
dingen te leren. En ze moedigen je aan 
om iets te proberen. Als je nieuw bent 
in een land, in een cultuur, is het niet 
makkelijk om gewoon iemand aan te 
spreken in een café en te gaan praten. 
Maar als je meedoet op een plek waar je 
iets te doen hebt, zal je veel leren.”

SHALUA: De grootste verandering 
voor Shalua tijdens haar tijd bij Lokaal 
& Sociaal? Ze durft meer te praten. “Ik 
ben niet meer verlegen. In het begin 
kon ik werknemers in de supermarkt 
niet vragen waar ik iets moest vinden 
– ik stond gewoon stil, en kwam vast te 
zitten. Maar nu lukt alles want ik benader 
iemand gewoon. Nu durf ik te praten.”

NEWBEES’ STORIES

JACKIE EN SHALUA BIJ LOKAAL & SOCIAAL

In Amsterdam hadden twee vreemden iets met elkaar gemeen: hun 
Ugandese afkomst, enthousiasme om te participeren, en hun scherpe 
gevoel voor humor. Shalua en Jackie zijn nu collega’s bij Lokaal & 
Sociaal, waar zij samen boodschappen doen om te laten bezorgen bij 
ouderen en lichamelijk beperkten in Amsterdam-Noord.

“Ik ben niet meer verlegen.  
In het begin, kon ik werknemers 
in de supermarkt niet vragen 

waar ik iets moest 
vinden […] Maar 
nu lukt alles want 
ik benader iemand 
gewoon. Nu durf ik te 
praten.”
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Hamad (34) uit Sudan is één van de 
nieuwkomers die bij Amsterdam Light 
Festival aan de slag ging afgelopen 
jaar. Twee maanden lang stond hij elke 
maandagavond klaar om informatie te 
verlenen aan bezoekers. “In het begin 
was ik best verlegen omdat ik niet dacht 
dat mijn Nederlands goed genoeg was. 
Maar sinds ik hier elke maandag sta, 
heb ik meer zelfvertrouwen. Als ik iets wil 
zeggen, dan zeg ik het.” 

Norma weet uit ervaring dat het zo werkt 
met nieuwkomers: “Het beste wat je kan 
doen, is gewoon beginnen. Het is niet 
altijd makkelijk werk, je moet buiten in 
de kou staan en informatie geven in een 
nieuwe taal. Maar als je de kou niet erg 
vindt, durft te praten en van een uitdaging 
houdt, dan is het voor iedereen een goede 
ervaring!”

 “De samenwerking 
met NewBees beviel 
zo goed in 2017, dat 
ik besloot deze voort 
te zetten in 2018.” 

NORMA
HAMAD BIJ  
AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Eens per jaar worden de 
Amsterdamse grachten verlicht 
door unieke kunstwerken als 
deel van het Amsterdam Light 
Festival. Het is één van de grootste 
winterevenementen van de stad en 
enorm populair. NewBees matcht 
nu al twee jaar op rij enthousiaste 
nieuwkomers aan het festival. 

Vrijwilligerscoördinator Norma Schiphof kwam eind 
2017 voor het eerst in aanraking met NewBees en 

haar eerste ervaring was niets dan positief.  

“De samenwerking met NewBees beviel zo goed, 
dat ik besloot het weer te doen in 2018.”
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NewBees teamlid Bakri vertelt  
over het traineeship. 



JELLE

TAHA EN JELLE BIJ TUINEN VAN VERBINDING

Taha, die gids was in zijn geboortestad Aleppo, een nieuwe passie 
gevonden. Taha werkt in de Tuinen van Verbinding van Amersfoort, een 
tuin die vers voedsel voor de lokale voedselbank verbouwt. Twee keer 
per week is hij te vinden in de tuin: aan het planten, graven, drenken 
en zaaien. En zorgt hij er met zorg voor dat de 26 soorten planten en 
groenten van de tuin ten volle kunnen groeien. 

“We proberen verschillende 
mensen met verschillende 
achtergronden te verenigen, 
maar we hebben allemaal één 
ding gemeen: we werken hier 
graag in de tuin.” 

TAHA: “In Syrië woonde ik in een grote 
stad,” zei hij. “Er was weinig landbouw. In 
Syrië kon ik niet echt in de natuur werken. 
Maar hier is het mogelijk. Ik vind werken 
in de tuin erg mooi.“

JELLE: “Hij is heel goed in wat hij doet,” 
zegt Jelle, de manager van de tuin. 
“Zozeer zelfs dat toen we courgette 
plantten en deze moest worden 
bewaterd, hij zei:” Als het niet gaat 
regenen, kom ik op zondag om de 
planten water te geven. “Hij voelt zich 
erg verantwoordelijk en aan het eind 
van de dag blijft hij het langste van 
alle werknemers. Hij is een heel harde 
werker.”

TAHA: “Mijn favoriete eten in de tuin? De 
radijzen,” zegt hij. “En de aardappelen. 
Wortels. Spinazie.” 

De missie van de tuin gaat verder dan 
het verbouwen van voedsel: het is ook 
een plek waar mensen uit unieke en 

diverse culturen kunnen samenkomen 
en van elkaar kunnen leren.

JELLE: “We proberen 
verschillende mensen met verschillende 
achtergronden te verenigen, maar we 
hebben allemaal één ding gemeen: we 
werken hier graag in de tuin.”

“De meeste mensen hier genieten van 
de connecties en interacties. En ze 
houden ervan om dit soort werk te doen. 
Het is heel zwaar werk - niet iedereen 
vindt het leuk. De mooiste ervaringen zijn 
de momenten waarop mensen elkaar 
ontmoeten in wat ze gemeen hebben. “

NEWBEES’ STORIES
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Het is zo mooi om te zien dat, wanneer 
iemand is gematcht, zij een glimlach op 
haar gezicht krijgt bij een rondleiding van 
haar nieuwe werkomgeving. Zoals Linda 
zegt: “dit is wat er gebeurt als je mensen 
matcht op een plek die dichtbij hun 
passie en talenten staat.” 

Sarab zegt dat de mensen bij Musiom 
ontzettend aardig zijn: “Het voelt als 
familie”, aldus Sarab. 

In Syrië werkte Sarab ook met kunst; 
daar restaureerde zij schilderijen. Daa-
rom is het zo mooi dat het Musiom er voor 
open staat om nieuwkomers in Amers-
foort een plek te geven. Hierdoor kunnen 
mensen als Sarab de Nederlandse taal 
oefenen én mensen uit hetzelfde werk-
veld ontmoeten. 

“Dit is wat er gebeurt 
als je mensen aan 
werk helpt dat 
dichtbij hun passie 
en talenten staat.”

LINDA

SARAB BIJ HET MUSIOM IN 
AMERSFOORT

Het Musiom is een nieuw hedendaags museum aan de stadsring in 
Amersfoort, waar ze vrijwilligers zochten om bezoekers te ontvangen. Vol 
trots laat Sarab Linda haar nieuwe werkplek zien. Zoals dit schilderij: het 
symboliseert de overtocht van nieuwkomers over de Middellandse Zee, en 
is deel van een grotere expositie naar aanleiding van dit onderwerp.
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Zaanstad 70%

Amersfoort 6%

Landelijke  
kosten 9%

Amsterdam 12%

KOSTEN*
€ 243.808

BATEN
€ 253.193

Baten uit subsidies 57%

Baten van particulieren en 
bedrijven 5% Baten van andere 

organisaties zonder 
winststreven 38%

*€ 9.028 is opgenomen als speciale 
reserve ter activering 
van de IT 

Administratie,  
huren en algemene  
kosten 3%

• Er zijn geen fondsenwervingskosten gemaakt in 2017. 
• 62% van de kosten zijn gemaakt ter betaling van mensen die direct 

nieuwkomers matchen (40% van hen zijn zelf nieuwkomers)
• 16% van het jaarbudget is besteed aan managementkosten 
• Voor een uitgebreider overzicht van de kosten in 2017 verwijzen wij graag 

naar de jaarcijfers zoals gepubliceerd op onze website. 

(2016: € 77.268)

(2016: € 77.157)

KOSTEN*
 € 497.012 

BATEN
€ 495.368

• In 2018 zijn er geen kosten voor fundraising gemaakt
• 83% van de kosten is besteed aan matchers en andere persooneelskosten 

die direct aan matchingsactiviteiten te koppelen zijn. 
• Managementkosten maakten 14% uit van de kosten in 2018 
• Voor een uitgebreider overzicht van de kosten in 2017 verwijzen wij graag
• naar de jaarcijfers zoals gepubliceerd op onze website. 

BEGROOT  € 518.200

BEGROOT € 495.228

2018 CIJFERS 
IN EEN NOTENDOP

Administratie, huren en  
algemene kosten  € 16.954

Begroot  € 14.135

Amersfoort  € 48.695

Begroot  € 44.433

Globaal   € 45.053

Begroot  € 83.427

Amsterdam  € 61.738

Begroot   € 61.562

Zaanstad   € 281.672

Begroot   € 291.671

Baten van particulieren en 
bedrijven  € 2.000

Begroot   € 9.700

Baten uit  
bedrijven   € 4.388

Begroot   € 4.000  €

Baten uit  
subsidies    € 282.980

Budgeted   € 307.000

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven   € 206.000

Begroot   € 197.500

IT  € 42.900
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OP NAAR 2021

De komende twee jaar zal NewBees zich vooral richten op 
uitbreiding in Nederland. Daarbij volgt de organisatie steeds 
haar drie strategische pijlers: People, Product en Partners. 

Deskundigheidsbevordering 
van het inclusieve  

NewBees team.

NewBees teams 
bestaan voor 50% uit 

nieuwkomers. 

Verdere standaardisering van 
het matchingsproces. Door de 
inzet van creatieve intakes en 

persoonlijk contact. 

Ontwikkeling van een 
adviesprogramma voor 

gemeenten en bedrijven. 

Opening van een vierde 
locatie voor NewBees. 

2019

2019

2019

Workshops voor bedrijven 
over inclusiviteit en 

diversiteit.
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Verzelfstandiging van 
de NewBees teams op 
verschillende locaties. 

NewBees is een ‘great 
place to work’ volgens 

haar medewerkers. 

Verdere impact meting 
om het NewBees 

traineeship zo effectief 
mogelijk te maken. 

Online platform wordt breed 
ingezet ter bevordering van 
de kwaliteit van matches, bij 

NewBees en bij partners elders. 

Opening pilot 
programma’s op vier 

nieuwe locaties in 
Nederland. 

Op acht plekken in Nederland 
werken NewBees teams 

nauw samen met gemeenten 
ter bevordering van de 

arbeidsparticipatie  
in Nederland. 

2020

2020

2020

PEOPLE

We hebben focus  op 
empowerment van MENSEN. 
Niet alleen van deelnemers, 

maar ook van ons eigen team!

PRODUCT

We perfectioneren ons 
PRODUCT dat goed 

toegankelijk is vanwege ons 
IT-platform.

PARTNERS

We houden van onze 
PARTNERS. Ze zijn waardevolle 
klanten en wij bestaan omdat 

ze ons product waarderen.
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NEWBEES EN DE SDGs

De Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, aangenomen door alle 
lidstaten van de Verenigde Naties in 2015, biedt een gedeelde blauwdruk 
voor vrede en welvaart voor mens en planeet, nu en in de toekomst. 
Haar kern zijn de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s), die een 
dringende oproep zijn voor actie door alle landen - ontwikkelde en 
ontwikkelingslanden - in een wereldwijd partnerschap. Ze erkennen 
dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand in hand 
moeten gaan met strategieën die gezondheid en onderwijs verbeteren, 
ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren - en dit alles 
terwijl we de klimaatverandering aanpakken en werken aan het behoud 
van onze oceanen en bossen.

NewBees wil ook bijdragen aan een betere wereld en omarmt drie 
van de 17 Sustainable Development Goals binnen haar missie. Want 
NewBees gelooft in talent. In een samenleving waar iedereen de kans 
krijgt om talent te benutten. Als mensen hun talent kunnen benutten in 
hun dagelijkse werk, neemt hun welzijn toe. Daarmee draagt NewBees bij 
aan SDG 3 ‘good health and wellbeing’.

NewBees gelooft bovendien dat ieder een bijdrage kan leveren aan de 
samenleving op basis van talent en gelijkwaardigheid. Daarmee dragen 
we bij aan SDG 8 ‘decent work and economic growth’ en aan SDG 10 
‘reduced inequalities’. 
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ZO IS NEWBEES  
GEORGANISEERD

• Alle leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd. Nevenactiviteiten 
betreffen uitsluitend het dagelijkse werk van de leden: 

• Johanna Hoekman: locatiemanager bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers   
• Mireille Goos: Consultant bij Faculty of Skills
• Andrew Trythall: Product Owner Prospery bij ABN AMRO Bank N.V. 

• De directeur/bestuurder wordt gecompenseerd voor de door haar gewerkte uren. 
Medewerkers worden via payroll of als zelfstandige betaald. Hiervoor wordt de CAO Zorg 
en Welzijn aangehouden. Gebaseerd op schalen 5 tot 11 van de CAO Zorg en Welzijn, 
afhankelijk van het functieprofiel. Voor meer informatie kunt u ons HR-beleid opvragen. 

• NewBees is een stichting en een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In 2018 heeft zij 
NB Inclusion Solutions B.V. opgericht, waarvan zij 100% van de aandelen bezit. NB Inclusion 
Solutions heeft een focus op IT-ontwikkeling en advieswerkzaamheden op het gebied van 
talentontwikkeling en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Haar expertise zet zij in om advies 
te geven over diversiteit en inclusie. Bovendien geeft zij licenties uit ter gebruik van het 
NewBees online platform. 

Operations Business Development

Amersfoort Amsterdam Zaanstad Impact and 
Quality

Stichting NewBees

Supervisory Board
Andrew Trythall - Mireille Goos - Johanna Hoekman

Board/Director
Annemiek Dresen

Licenses

NB Inclusive  
Solutions B.V.

100%
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Contact informatie: 
Stichting NewBees 
www.new-bees.org 
info@new-bees.org   
facebook.com/NewBeesNL

KVK: 65443101 - Amsterdam 
RSIN: 856114467 
IBAN: NL37 ABNA 0486 8452 22

HOE U NEWBEES 
KUNT HELPEN

Uw support is altijd welkom! 
Helpt u ons matches te maken die er echt toe doen? 

• Word vrijwilliger bij NewBees: bezoek www.new-bees.org of stuur een 
e-mail naar info@new-bees.org bij interesse

• Schrijf uw organisatie in en stel uw vacatures open voor nieuwkomers

• Word een sponsor en help ons groeien. Vind op onze website meer 
informatie over hoe u ons kunt steunen: www.new-bees.org
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ONZE PARTNERS EN 
SUPPORTERS 
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