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NewBees 

NEWBEES ONTMOET

MENSEN EN ZIET HUN

TALENT

NEWBEES KOPPELT

NIEUWKOMERS AAN

PASSENDE

TRAINEESHIPS

NEWBEES MEET DE

FINANCIËLE,

MAATSCHAPPELIJKE

EN SOCIALE IMPACT

ZO VOEGT NEWBEES

WAARDE TOE VOOR

BEDRIJVEN, ORGANISATIES,

GEMEENTEN EN

SAMENLEVING ALS GEHEEL  

koppelt 
nieuwkomers aan een
traineeship 
bij lokale organisaties

4 1
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Dit jaar vieren we vijf jaar NewBees: vijf jaar

van mooie ontmoetingen, waardevol werk

en matches die er echt toe doen. Wat een

toffe club is NewBees geworden, en wat

ben ik ongelofelijk trots op alles wat we

hebben bereikt!

We zijn gegroeid van een plukje mensen die

in hun eigen tijd talentvolle bewoners van

een POL-locatie in de Achtersluispolder

matchten aan initiatieven in de buurt, naar

een professionele organisatie met 50

medewerkers. Onze matchers voegden de

afgelopen jaren, met meer dan 1600

matches tussen nieuwkomers en lokale

ondernemers en organisaties, ongelofelijk

veel waarde toe. 

 

Toen ik in 2015 naar Nederland terug

verhuisde, vond ik dat best moeilijk. Hoewel

ik hier vandaan kom, moest ik veel dingen

opnieuw leren, zoals omgangsvormen en

sociale codes. Ik voelde mij onervaren en

nieuw; een newbie in mijn eigen land. Voor

mensen die hier ‘from scratch’ opnieuw

moesten beginnen, leek me dat helemaal

ingewikkeld. 

Na een reis naar Lesbos en een korte

periode waarin ik mij boos maakte over de

manier waarop het talent van nieuwkomers

ondergeschikt leek aan hun papieren

status, besloot ik mijn eigen ervaring als

recente ‘op-nieuwkomer’ in Nederland in te

zetten om praktische oplossingen te

organiseren voor die andere nieuwkomers.

Ik wilde graag een brug slaan tussen het

systeem en het talent van newbies in

Nederland.

In de eerdergenoemde Achtersluispolder

ging ik met mensen in gesprek over hun

talent. In de buurt leerde ik organisaties

kennen die dat talent goed konden

gebruiken. In zeer korte tijd ontstond er een

groep van bewoners die mij hielp met

vertalen en organiseren: samen bedachten

we praktische manieren waarop

nieuwkomers hun talent inzetten voor het

welzijn van de buurt. Bijvoorbeeld als

tuinman, fietsenmaker, of penningmeester.

Die gezamenlijkheid is altijd bij NewBees

blijven horen.

"Ik wilde graag 

een brug slaan

tussen het systeem

en het talent van

newbies in

Nederland" 

Al snel formaliseerde het werk dat we

deden. Eerst door een samenwerking met

het COA, en later door een duurzame

relatie met de gemeente Zaanstad.

Inmiddels werken we in 13 gemeenten in

Nederland, waar newbies hun talent

inzetten in het NewBees Traineeship en zo

de Nederlandse arbeidsmarkt leren kennen.

Onze teams van nieuwkomers en

oudgedienden staan dichtbij zowel de

newbies die wij begeleiden in het

traineeship, als de bedrijven die de

werkervaring binnen het traineeship

bieden.

Zo slaan wij een brug tussen mens en

systeem, door praktische oplossingen te

bieden die dichtbij mensen en organisaties

staan. In dit magazine lees je over hoe we

dat doen, en welke mooie mensen en

matches allemaal betrokken zijn bij

NewBees. En natuurlijk delen we graag hoe

we in de toekomst nog veel meer Matches

that Matter kunnen maken.

Veel leesplezier!

Annemiek Dresen
Oprichtster NewBees

Beste lezer,
We zetten ons in voor een

inclusieve samenleving

Wij helpen nieuwkomers,

organisaties én gemeenten

Wij maken duurzame

matches

Dagelijks ervaren wij de

voordelen van een

inclusieve werkvloer: ons

team bestaat voor de helft

uit nieuwkomers

Wij leveren maatwerk

Onze ervaringsdeskundigen

weten nieuwkomers als

geen ander te motiveren

Wij werken samen met NL

Training en bieden pilots

waar taal en participatie

samen komen

Talent, gelijkwaardigheid

en praktijkervaring staan in

onze werkwijze centraal

We meten onze impact,

zodat onze service steeds

beter wordt en we onze

toegevoegde waarde laten

zien
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2017
Totaal gemaakte
matches: 253

Maart: Eerste match gemaakt

2016

Totaal gemaakte
matches: 69

2018

Totaal gemaakte
matches: 381

Idee NewBees geboren

Februari: Oprichting NewBees

Februari: Locatie Zaanstad open

September: Locatie Amsterdam

open

Januari: Keuze voor focus op talent in

plaats van op het vullen van vacatures

September: Locatie Amersfoort open

Oktober: Eenmalige matches worden 

duurzame traineeships

Januari: Workshops aan traineeships

toegevoegd

Maart: Professionalisering CRM

systeem in eigen beheer

Eerste impactmeting met

Impact Institute en

Zaanstad

2015

5 JAAR
 NEWBEES
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September: Locatie Amstelveen open

December: Locatie Rotterdam open

Tweede impactmeting

Februari: Première 'Hoe ik talent voor

het leven kreeg'

Maart: Locatie Arnhem open

Maart: Locatie Utrecht open, 

als dependence Amersfoort

April: Locatie Leeuwarden open

Mei: Samenwerking NLTraining

voor duale trajecten

December: Pilot Zelf aan Zet

Derde impactmeting

December: Wees Welkom workshop

voor bedrijven
Januari: Locatie

Haarlemmermeer open

Impactmeting

per locatie

Uitrol pilots duale

trajecten

2019
Totaal gemaakte
matches: 337

2021
Target aantal
matches: 750

2020

Totaal gemaakte
matches: 644

MATCHES
1674
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Momenteel hebben wij locaties in Zaanstad,

Amsterdam, Amstelveen, Amersfoort, Utrecht,

Arnhem, Rotterdam, Leeuwarden & Zelf aan Zet.

Begin 2021 openden wij ook een locatie in

Haarlemmermeer.
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63.992
Uren gewerkt door newbies in het

NewBees traineeship

400
Bedrijven bieden in Nederland

traineeships aan

50
Aantal medewerkers, vrijwilligers

en stagiairs - februari 2021

NewBees 

59 1.674
Totaal aantal

gemaakte matches voor 

965 nieuwkomers2017 2018 2019 2020

253 381 337 644

2016

5  J A A R  N E W B E E S  |  P A G I N A  0 9

7 miljoen
Toegevoegde waarde per jaar

(gemeten over 2019)
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Noura Hale Helen Lisette Nagham

85 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2020

Rotterdam

Margaret

Amstelveen

 Nahom

26 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2019

Sheelan

Amersfoort

Linda Ibrahim Maria Claudette

264 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2017

Osama

Amsterdam

Valerie Semhar Sacha Arzu

422 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2016

Shatha

Zaanstad

 Gert Lara Hulya  Inge Zuleyha

743 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2016

Marielle

Osama



Linda

Utrecht

Souad Hanne Ali

25 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2020

Essam

Hoofdkantoor

Rob Bodil Nadia

NickyIris Annemiek Dorien

Hussein

Arnhem

Bastiaan Myrte

71 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2020

Mohamed

Leeuwarden

Geertje Kibrom Silke

38 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2020

Tesfom

Zelf aan Zet

Geertje Mohamed Alaa Abdela

58 Totaal aantal gemaakte

matches sinds 2020
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Rita: "Het begon allemaal op een

hotelboot nabij Zaandam. Vanwege de

toestroom van vluchtelingen in 2015

moesten we op die plek voor

nieuwkomers noodopvang realiseren.

Op de hoogtijdagen waren er ruim 1500

vluchtelingen gehuisvest. Een enorme

groep van vrijwilligers, organisaties en

burgerinitiatieven was bij de opvang

betrokken. Eén van hen was Annemiek

(oprichtster NewBees, red.), zij was toen

net terug uit Lesbos. Wat me is

bijgebleven is dat Annemiek verder

keek dan het label ‘vluchteling’. Zij ziet

de mens achter de nieuwkomer. Deze

mensen waren geen vluchtelingen,

maar artsen, apothekers, ouders,

ondernemers. Ieder met een eigen

talent. Een mooi inzicht. Kort daarna

hebben we als gemeente besloten dat

iedereen vanaf het begin meedoet in

Zaanstad. Vanwege de gedeelde lobby

van NewBees en het COA (die de

huisvesting van nieuwkomers op de

hotelboot organiseerde, red.) bij het Rijk

mochten nieuwkomers in onze stad als

vrijwilliger aan de slag, terwijl dat eerder

en elders niet mogelijk was."

Jarik: "Al snel zagen we dat er iets

extra’s nodig was. Wij vinden dat

nieuwkomers recht hebben op goede

participatie. Maar hoe kan je aan de

slag als je net nieuw bent in een land

dat je nog niet kent? Met meerdere

partijen gingen wij over dit onderwerp in

gesprek en NewBees was hier één van,

zij vervullen nu ruim vijf jaar een

belangrijke rol in het Zaanse. NewBees

bereidt nieuwkomers middels

traineeships voor op een plek in de

maatschappij. Door hun netwerk in de

stad weten zij snel goede matches te

maken op basis van talent en

gelijkwaardigheid. Zodat de match aan

beide kanten goed voelt, en alle

betrokken partijen er veel aan hebben."

Leslie: "NewBees zoekt werkervarings-

plekken. Dat doen wij net zo goed: wij

heb

talenten, nieuwkomers vervolgens ook

sneller en leuker werk vinden, maar

bovenal makkelijker hun draai vinden in

de maatschappij."

Rita: "Uit de impact meting bleek dat

iedereen die met NewBees in aanraking

kwam, direct positieve impact ervaart.

Dus niet alleen de nieuwkomer, maar

ook de bedrijven, gemeente en

samenleving als geheel. De impact

meting bevestigde dus onze aanname,

het is een goede onderbouwing van de

keuzes die we eerder hebben gemaakt.

De afgelopen jaren bevestigde een

nieuwe impact analyse dit telkens

weer."

Leslie: "Ik merk wel dat veel

nieuwkomers in het begin andere

verwachtingen hebben. Zo heb ik

bijvoorbeeld klanten in mijn caseload

gehad die in Syrië advocaat waren en

dachten hier zo aan de slag te kunnen.

Zo gemakkelijk is die stap helaas niet. Ik

hou graag iedereen tevreden, maar in

de praktijk is dat nog wel eens een

uitdaging."

Rita: "Het is voor nieuwkomers

inderdaad heel belangrijk om hulp te

krijgen om bij het bedrijfsleven te

komen. Ongeacht de talenten die je

hebt, of hoe slim je ook bent – zonder

netwerk en kennis van de Nederlandse

(werk)cultuur is het lastig om zelf te

starten."

Leslie: "Over de jaren hebben we een

sociaal netwerk gecreëerd rondom

nieuwkomers, waarbij de ketenpartijen

(zoals de gemeente, Vluchtelingenwerk,

NewBees, wijkteams, etc.) goed op

elkaar zijn afgestemd en samenwerken.

Voor Corona zaten we met regelmaat

met elkaar rond de tafel: wat gaan we

doen, wie doet wanneer welke

activiteiten, et cetera. Het is een kracht

dat alle partijen zo goed met elkaar

samen

hebben bijvoorbeeld ook jobhunters in

dienst, en het Werkgevers Service Punt

(WSP). Maar NewBees kent deze

doelgroep door en door. En dus ook de

uitdagingen en problemen waar

nieuwkomers tegenaan lopen. Zeker de

ervaringsdeskundigen van NewBees, zij

hebben deze stappen zelf ook moeten

doorlopen."

Jarik: "'Practice what you preach', dat is

wat NewBees doet. Zij geven binnen hun

organisatie nieuwkomers de kans om

een carrière te beginnen. Dit is voor

nieuwe nieuwkomers heel motiverend

om te zien – het is écht mogelijk om een

goede baan in Nederland te vinden."

Rita: "Ik weet nog dat ik bij de huisstijl-

lancering van NewBees was. Catering,

design – allemaal nieuwkomers waren

hiervoor ingeschakeld. Eindelijk konden

ze weer aan de slag en werden ze voor

hun expertise ingeschakeld, je zag ze

gewoon opbloeien. Een van hen zei dat

ze door inzet en aandacht van NewBees

weer tot haar recht was gekomen.

Prachtig. Maar hoe goed de samen-

werking ook is, het moet natuurlijk wel

iets opleveren. Vandaar dat we in 2017

zijn begonnen met de impact meting

van de matches."

Jarik: "Toen we startten met NewBees,

deden we vanuit ideologisch standpunt

de aanname dat als je inzet op

talenten, nieuwkomers

Rita:

Rita:

Rita:

Rita:

Jarik:

Jarik:

Jarik:

Leslie:

Leslie:

In 2016 ging Zaanstad als eerste

Nederlandse gemeente in zee

met NewBees. Hoe is deze

samenwerking ontwikkeld? En

wat waren de afgelopen vijf jaar

de leermomenten?

 HET BEGON IN ZAANSTAD.
IN GESPREK MET WETHOUDER RITA

NOORDZIJ, BELEIDSADVISEUR JARIK
BOUW &  LESLIE RICHARDSON VAN HET

JONGERENLOKET

 Rita Noordzij, Wethouder Integratie

"Hoe goed de

samenwerking ook is, het

moet natuurlijk wel iets

opleveren."
Leslie:
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In Zaanstad is Vluchtelingenwerk de

eerste 18 maanden verantwoordelijk

voor de maatschappelijke begeleiding

van nieuwkomers. Daarnaast is een

case-manager van de gemeente

betrokken. Afhankelijk van de situatie

werkt die casemanager bij het

Jongerenloket, het sociaal wijkteam, of

bij het gemeentelijk werkbedrijf

Werkom. NewBees begeleidt op

jaarbasis zo’n 80 tot 100 nieuwkomers in

een Traineeship. Zij doen werkervaring

op bij een variëteit aan ondernemers en

organisaties, uiteenlopend van de zorg

tot de lokale banketbakker. Allemaal

ervaren zij een groter gevoel van

zelfvertrouwen en ervaren zij onderdeel

te zijn van de Zaanse samenleving. 

Wie doet wat in Zaanstad

"Bij NewBees kijken ze

soms net wat anders naar

hoe we dingen doen"

nemen mensen een kijkje bij

verschillende branches. Na het Trainee-

ship weten ze wat er kan, en ook wat

aansluit bij hun ambities. Vanuit daar

kijken we met z’n drieën verder, de

newbie, de matcher en ik. Wat is er

bijvoorbeeld nodig voor de vervolgstap?

De korte lijnen met de matchers van

NewBees maken het een prettige

samenwerking."

Rita: “Ik ben blij met deze goede

samenwerking, waarmee we nieuw-

komers een eerlijke start geven in

Zaanstad. Maar deze start is in deze

Corona-tijden natuurlijk wel een punt

van zorg.”

Jarik: “Je hoort hoe lastig het is voor

nieuwkomers om verbinding te maken,

om aansluiting te vinden in de

samenleving. Zeker voor de mensen die

hier recentelijk zijn gehuisvest. Vrijwel

alle afspraken met de gemeente,

VluchtelingenWerk en NewBees vinden

nu digitaal plaats. Het is fijn dat we dit

door kunnen zetten, maar digitaal is

echt anders dan fysiek. Om tijdens een

wandelingetje bijvoorbeeld te laten zien

waar de bakker zit, de goeie scholen, of

even de buren groeten, dat is in deze

tijden moeilijker. Deze digitale valse

start voor nieuwkomers is zorg-

wekkend."

Leslie: "Dat merk ik ook. Vandaar dat ik

nu extra veel uitreik naar de nieuw-

komers in mijn caseload."

Jarik: “In Zaanstad willen we ook een

hoop. Realiteit is dat we afhankelijk zijn

van onze financiële middelen. Als

gemeente moeten we telkens kijken hoe

we financiën bij elkaar schrapen om ons

uitvoeringsprogramma door te zetten.

Een moeilijke situatie, wat leidt tot

lastige gesprekken met onze partners.

We willen zoveel mogelijk, maar met

minder geld. Niet iedereen heeft hier

begrip voor. Gelukkig kunnen we hier

met NewBees open over praten.”

dat alle partijen zo goed met elkaar

samenwerken."

Jarik: "NewBees stemt af met de

wijkteams, ons jongerenloket en

Werkom (het gemeentelijke werkbedrijf,

red.), en levert maatwerk. Per geval

kijken zij wat er nodig is. Voor iemand

met een langere afstand tot de

arbeidsmarkt krijgt een nieuwkomer via

het NewBees Traineeship zicht op hoe

de Nederlandse werkcultuur is. Voor

mensen met een kortere afstand dient

het Traineeship juist als opstapje naar

betaald werk."

Leslie: "Via NewBees proeven nieuw-

komers hoe het is om in Nederland te

werken. Ook oefenen ze hun

Nederlands. Want naast het werken, is

de taal belangrijk. Hoe beter de taal,

hoe beter de kansen op de

arbeidsmarkt. NewBees matcht breed;

van geitenboerderij tot zorginstelling, en

van scholen tot mozaïek-leggen. Zo

nem

Rita: "Annemiek denkt als partner echt

met ons mee. Ze begreep ook dat er

minder geld beschikbaar was.

Vervolgens kon zij goed benoemen wat

er vervolgens wel en niet kan voor dat

geld. Een verademing. Ook kunnen  we

goed samen sparren, over de aanpak

maar ook over bredere zaken. Als

wethouder is dat soms prettig."

Jarik: "Bij NewBees kijken ze soms net

wat anders naar hoe we dingen doen.

Vanwege de positieve ervaring met de

aanpak onderzoeken we nu ook of we

deze ook breder kunnen inzetten."

Rita: "We nemen uiteraard ook de

leermomenten mee. Voor mij was het

bijvoorbeeld een realisatie dat niet

iedereen vanaf dag één kan meedoen,

ook al is dat onze visie. De groep

nieuwkomers is groot, de verschillen

tussen de mensen dus ook. Als

gemeente kan je soms te hard van

stapel lopen, maar je kan niet aan

iedereen vragen om meteen te

beginnen. Wel blijft het belangrijk om zo

snel mogelijk te beginnen met de

persoonlijke begeleiding en dus ook

maatwerk."
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Rita:

Rita:

Rita:

Jarik:

Jarik:

Jarik:

Jarik:

Leslie:

Leslie:

Jarik Bouw, beleidsadviseur Vluchtelingen



Jarik: “Terwijl je juist ook van sommigen

hoort; 'Verwacht meer van ons, gooi het

maar vol' en 'we kunnen best taallessen

volgen én werken'. De tijd in het

asielzoekerscentrum (azc) is voor veel

mensen lastig. Ze mogen weinig tot

niets, krijgen een taalcursus die maar

niet op schiet. Dat maakt dus ook dat

sommigen juist snel willen beginnen, om

zo de tijd in te halen die ze hebben

verloren met hun vlucht en in het azc.

Mijn les is dus ook: blijf praten en

luisteren naar de mensen voor wie je het

doet."

Leslie: "Als randvoorwaarde van een

succesvolle inburgering is het daarom

ook belangrijk om in te zetten op taal.

Meer taallessen is cruciaal. De taaleis

wordt in de nieuwe inburgering een stuk

hoger, van A2 naar B1. Dit kan je alleen

van mensen verwachten als je ze er ook

de tools voor geeft. En tuurlijk zullen er

mensen blijven hangen op een lager

niveau, dat is oké."

Rita: "Wij hebben een huisje in Frankrijk.

Alleen als je de taal spreekt, of moeite

doet om de taal te spreken, weet je

contacten te leggen. Dan is men, niet

iedereen uiteraard, bereidt om je te

helpen. En alleen dan kan je meedoen in

zo’n dorp. Succesvolle inburgering staat

dus inderdaad verbonden met taal.

Maar iemand die je helpt en ontzorgt is

net zo’n belangrijke randvoorwaarde.

Een Syrische ijsboer die graag een

winkel wil openen kan nog zo goed

Nederlands spreken, hij heeft ook advies

nodig over de ingewikkelde procedures

en vergunning die wij hier in Nederland

hebben. Het Traineeship van NewBees

is een mooie opstap om deze cultuur en

bijbehorende systemen te leren."

Jarik: "Daar sluit ik me helemaal bij aan.

Het gaat erom dat je een plek krijgt in

de samenleving. Dat is niet iets wat

alleen bij jezelf ligt als nieuwkomer, dat

doe je samen met mensen die de weg al

weten. Iemand die je rondleidt in de

buurt, die vertelt hoe verenigingen

werken, of hoe je je als ouder moet

opstellen op school. Zo leer je de cultuur

kennen. De andere kant van het verhaal

is dat je als samenleving ook moet

openstaan voor de mooie dingen die

mensen uit andere culturen

meebrengen. De vraag vraag is hoe je

als stad hier open voor staat en daar je

voordeel mee kan doen.”

Rita: "Dat doet me denken aan een

bakkerij hier in de stad, die een

nieuwkomer in zijn team wilde opnemen

middels het Traineeship. Zijn personeel

was hierop tegen, maar hij deed het

toch. Gedurende het Traineeship zag je

het personeel veranderen. Ze hielpen de

nieuwkomer Nederlands spreken,

leerden over lekkernijen uit zijn land van

afkomst. Na afloop gaf de ondernemer

aan dat hij nooit had verwacht dat het

zoveel impact zou hebben op zijn

personeel. Mijn tip aan werkgevers is

dus ook: mocht je ooit twijfelen, probeer

het alsnog. Als je elkaar leert kennen,

accepteer en begrijp je elkaar beter."

Leslie: "Nieuwkomers willen echt super

graag. Soms vinden werkgevers het

frustrerend dat nieuwkomers vaak 'ja'

zeggen op de vraag of ze hen begrijpen,

terwijl dat eigenlijk niet zo is. Als

jongerenadviseur word ik soms ook

weleens moe als een nieuwkomer mij na

tien keer uitleggen nog steeds niet

begrijpt. Maar dan ga ik bij mijzelf ten

rade. Leg ik het dan wel goed uit?

Gebruik ik de juiste woorden? Met

geduld en begrip voor elkaar komen we

verder."

Jarik: "Sommige werkgevers kijken erg

naar kennis en papiertjes. Terwijl: de

mensen die ondanks hun vlucht,

ontberingen én asielprocedure het tot

Nederland hebben weten te schoppen,

hebben zoveel doorzettingsvermogen.

Elk bedrijf heeft veel aan dat soort

vaardigheden."

"Als samenleving moet je

openstaan voor de mooie

dingen die mensen uit

andere culturen

meebrengen"
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Leslie Richardson, casemanager Jongerenloket

Benieuwd wat we voor jouw

gemeente kunnen betekenen?

Neem contact op via 

info@new-bees.org, of kijk op 

www.new-bees.org/gemeenten.

Rita:

Rita:

Jarik: Jarik:

Leslie:

Jarik:

Leslie:

https://www.new-bees.org/gemeenten


2016: Lancering logo NewBees

2016: Match bij de fietsenwerkplaats

van het COA op de Achtersluitpolder

2016: Ninah, een van de eerste newbies



Ter voorbereiding op de Veranderopgave Inburgering

bieden wij pilots van duale trajecten aan. Zo onder-

vinden onze samenwerkende gemeenten nu al hoe we

in de implementatie van deze wet échte impact

kunnen maken. Door onze persoonlijke werkwijze zijn

we altijd dichtbij, zowel bij de nieuwkomer als

klantmanager van de gemeente. Ook sluiten onze

participatieactiviteiten aan op de lokale werkwijze van

het gemeentelijke werkbedrijf. 

I N  J O U W  G E M E E N T E  O O K

M E T  N E W B E E S  W E R K E N ?

W i l  j i j  a l s  g e m e e n t e  o o k  i m p a c t

m a k e n ?  G a  n a a r  

w w w . n e w - b e e s . o r g / g e m e e n t e n ,  

o f  s t u u r  e e n  m a i l  n a a r  

i n f o @ n e w - b e e s . o r g .
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https://www.new-bees.org/gemeenten


Acht newbies vertellen over hun ervaringen

met het NewBees traineeship.
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Ik herinner me mijn eerste dag hier. Ik had

niets en sprak geen Nederlands. Nu heb ik een

woning vol spullen, speel ik theater, heb ik mijn

NT2/B2 diploma op zak. En in september 2021,

start ik met de opleiding Verpleegkunde bij de

Hogeschool van Amsterdam. Daar ben ik trots

op.

Toen ik heel jong was, wilde ik in een

ziekenhuis werken. Ik wist alleen niet of die

richting voor mij de juiste was. Dankzij

NewBees weet ik het nu zeker. Na een

presentatie en kennismaking op het AZC,

heeft Osama, matcher bij NewBees

Amsterdam, mij uitgenodigd voor een

intakegesprek met hem en zijn collega Valerie.

We ontdekten samen dat ik talent en ambities

heb voor werk in de zorg én voor theater!

Bij NewBees volgde ik workshops over CV’s

maken en sollicitatieprocedures: waarover kan

ik praten, wat voor kleding kan ik dragen, dat

soort dingen. Daarna heb ik als vrijwilliger met

alzheimerpatiënten gewerkt bij de zorg-

instelling Cordaan. Ik hielp bij activiteiten zoals

schilderen en muziek maken. In het begin vond

ik het spannend, omdat ik niet goed

Nederlands sprak. Ik werd gerustgesteld toen

ik zag dat de patiënten veel lachten en blij

werden.  Tegelijkertijd repeteerde ik voor de

theaterproductie van 'Hoe ik Talent voor het

Leven kreeg'. Dat was geweldig!

Osama en Valerie hebben mij geholpen werk

te vinden, een studie te kiezen, theater te

spelen en vrienden te maken. Zij zijn meer dan

matchers, ze zijn mijn mentors. In de toekomst

wil ik reizen en in het buitenland werken.  Sinds

ik in Nederland woon voel ik me vrij om te doen

wat ik wil en te zijn wie ik ben.

Amjad Almatni

in Syrië

sinds 2018

met zorginstelling Cordaan

als verpleegkundige in opleiding

zorg

Meet

Geboren

In NL

Match

Werkt

Sector
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Ik ben al 35, ik heb geen diploma’s en ik

spreek nog niet goed Nederlands. Het is

moeilijk om een studie of een baan te

vinden.

Ik herinner me het eerste gesprek met Ali,

mijn matcher bij NewBees. Hij is ook een

nieuwkomer en spreekt Arabisch. Door

middel van een kaartspel ontdekten wij

samen welke talenten ik heb, waar mijn

ambitie ligt. In Syrië heb ik als sporttrainer

gewerkt. Sport is mijn hobby.

Toen Ali een sollicitatiegesprek voor mij

regelde bij Family Fitness, een sportschool in

Utrecht, kon ik het bijna niet geloven. Ik

droom van een stabiel leven waarin mijn

hobby mijn werk wordt. Een baan, een huis,

geen uitkering meer. Via Family Fitness krijg

ik misschien de mogelijkheid om een sport-

trainersopleiding te volgen. Deze stageplek

is de eerste stap richting mijn droom. Ik werk

drie dagen in de week en geef groepslessen

aan ouderen en aan kinderen.

Sinds ik hier werk, is mijn Nederlands

verbeterd. Mijn woordenschat en het

vertrouwen in mezelf zijn groter geworden.

Elke dag leer ik iets nieuws. De taal goed

beheersen is essentieel. Nu voelt het nog als

een barrière.

Vanwege Corona is de sportschool tijdelijk

dicht. Ali belt mij regelmatig en vraagt hoe

het met me gaat. Stel dat deze stage zou

stoppen, dan laat NewBees mij niet in de

steek. Zij helpen mij dan met mijn zoektocht

naar iets anders. Ik ben niet alleen.

Meet

Geboren

In NL

Match

Werkt

Sector

Akram Altaweel

in Syrië

sinds 2015

met Family Fitness

als sportinstructeur

sport
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Als ik in Nederland was geboren, was ik

misschien professioneel voetbalster geworden.

Ik heb acht jaar in Eritrea gespeeld maar ik

had daar weinig kansen om verder te komen.

Hier speel ik soms als amateur. Het liefst zou ik

met kinderen werken, als peuterleidster

bijvoorbeeld. Maar eerst moet ik Nederlands

leren en een geschikte opleiding volgen.

In december ben ik begonnen met de MBO-

flexentreeopleiding op het Friesland College.

Hierna mag ik instromen op de MBO-opleiding

niveau 1.

Naast de lessen die ik volg, moet ik ook stage

lopen. Dankzij NewBees heb ik mijn stageplek

gevonden. Ik werk nu één dag per week als

projectmedewerker bij de stichting Jong

Ondernemend Friesland. Ik plan sociale

activiteiten, doe mee aan de wekelijkse

teammeetings. Ik heb goed contact met mijn

collega’s waarmee ik Nederlands oefen.

Vanwege Corona gaat alles nu online. Dat is

jammer want ik heb minder gelegenheid om

Nederlands te praten. Gelukkig zit ik in een

WhatsApp groep met mijn collega’s. We

schrijven elkaar bijna dagelijks. Dat is gezellig

en leerzaam.

Voordat ik begon, was ik een beetje

zenuwachtig. Alles was nieuw. Kibrom, mijn

matcher bij NewBees, belt me regelmatig en is

in contact met mijn stageplek. Hij zorgt dat

alles goed verloopt. Hij is zelfs bij een aantal

teammeetings geweest. Ik heb hem ontmoet

tijdens een workshop, die speciaal voor Eritrese

vrouwen in Leeuwarden werd georganiseerd.

Daar woon ik met mijn zoon. Deze, en de

NewBees’ workshops die ik online heb gevolgd,

hebben mij waardevolle informatie gegeven

over werken in Nederland. Voor mijn toekomst

speelt NewBees een belangrijke rol.

Meet

Geboren

In NL

Match

Werkt

Sector

Luwam Zrimoriyam

in Eritrea

sinds 2015

met Stichting Jong en

Ondernemend Fryslân

als Projectmedewerker

sociaal werk
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Ik studeer Sociaal Werk aan de Hogeschool

van Arnhem en Nijmegen. Elk jaar moeten

we een stage volgen om aan de

schoolopdrachten te voldoen. Ik was een

halfjaar met mijn studie bezig en had nog

geen stageplek gevonden toen ik NewBees

leerde kennen bij het theaterproject 'Hoe ik

Talent voor het Leven Kreeg'. Ik ging op

intakegesprek met Hussein en Bastiaan en

vertelde over mijn ambitie, dat ik graag met

nieuwkomers werk. Zij hebben een stage

voor mij geregeld bij Stichting Mikado.

Ik had nog nooit met ouderen of met

mensen met een psychische stoornis

gewerkt. Het was voor mij een uitdaging.

Bastiaan adviseerde mij om een nieuwe

ervaring op te doen. Ik ben blij dat ik zijn

advies heb gevolgd.

Ik werk twee dagen per week. De ene dag

begeleid ik ouderen bij activiteiten, zoals

tuinieren of timmeren. De andere werk ik

aan een project voor nieuwkomers. Binnen

Mikado ben ik gestart met het organiseren

van workshops, met informatie over

bijvoorbeeld het onderwijssysteem, en over

de Nederlandse cultuur en regels. Dat gaat

heel goed.

Tot nu toe haal ik goede cijfers. Studeren

kost mij veel tijd want alles is in het

Nederlands. Na mijn opleiding kan ik bij de

reclassering werken. Maar misschien ga ik

rechten studeren. Ik ambieer een rol in de

politiek, waar mijn betrokkenheid voor

kwetsbare mensen, waaronder nieuw-

komers, tot positieve maatschappelijke

veranderingen zou brengen. Het is nog te

vroeg voor mij om een definitieve keuze te

maken, maar ik weet dat in Nederland niets

onmogelijk is. Dat geeft mij rust.

Meet

Geboren

In NL

Match

Werkt

Sector

Khayat Abdul Salam

in Syrië

sinds 2015

met Mikado

als begeleider

zorg
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In Iran heb ik als lerares voor de klas

gestaan. Hier wil ik ook heel graag met

kinderen werken, want zij zijn de toekomst.

Maar eerst moet ik Nederlands leren. Als ik

mijn B1 diploma heb, ga ik stage lopen.

Misschien bij de Vrije School. Hier werk ik nu

als vrijwilliger voor één dag in de week.

Nadat ik na acht jaar wachten eindelijk mijn

verblijfsvergunning kreeg, ben ik meteen

gestart met het volgen van taallessen op het

NVA in Amersfoort. Daar heb ik Ibrahim

ontmoet. Hij vertelde over zijn baan als

matcher. Toen hij vroeg of ik interesse had in

een vrijwilligersbaan op de Vrije School,

twijfelde ik geen seconde. Ik maakte meteen

een afspraak met NewBees, waar Ibrahim

en zijn collega Linda mij op mijn sollicitatie-

gesprek voorbereiden. Na het gesprek

mocht ik vrijwel meteen beginnen als

klassenassistent.

Met de kinderen ga ik naar de speeltuin en

leer ik ze knutselen. Nu is alles even anders,

vanwege Corona. Ik mag bij de Vrije School

doorgaan met mijn traineeship zolang ik wil.

Na mijn stage kan ik hier misschien wel een

baan krijgen als lerares. Maar eerst moet ik

beter Nederlands spreken. Werken helpt om

de taal te leren en barrières weg te krijgen. Ik

heb goed contact met mijn collega’s. We

leren van elkaar. Ik geloof dat als je iets wil

bereiken, je altijd een weg vindt.

Meet

Geboren

In NL

Match

Werkt

Sector

Maryam Jalaly Sara

in Iran

sinds 2010

met Vrije School

als klassenassistent

onderwijs
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In Oeganda heb ik Bedrijfsstatistiek

gestudeerd en werkte ik bij het Uganda

Bureau of Statistics. Tijdens mijn intake-

gesprek met Gert, ontdekte ik dat naast zijn

werk als matcher bij NewBees, hij zich ook

met data en statistiek bezig houdt. Gert

begreep mij meteen en regelde voor mij een

traineeship bij IBT marktonderzoek. Sinds

augustus 2020 werk ik daar vier ochtenden

per week.

In het begin vond ik het moeilijk als ik iets

niet begreep in het werk, of tijdens

vergaderingen. Dit komt niet alleen door de

taal maar ook omdat ik in Oeganda andere

soorten onderzoeken uitvoerde. De

technologie daar is ook anders. Gert heeft

mij een Nederlands boek over

marktonderzoek gegeven, zodat ik de

terminologie en de processen beter begrijp.

Ik ben hem zo dankbaar. Bij IBT wordt mijn

vakkennis groter en bouw ik aan mijn

netwerk.

Dankzij NewBees komt mijn droom steeds

dichterbij: een goede baan vinden in mijn

vakgebied. Mijn diploma is recent

gewaardeerd op HBO niveau. Nu wil ik

doorstuderen aan de universiteit, maar daar

heb ik taalniveau B2 nodig.

Sinds kort volg ik het B2 programma via de

gemeente Zaandam. Mijn motivatie om door

te gaan is versterkt door de inspirerende

workshops van NewBees, over het

ontdekken van je passies, het ontwikkelen

van je talent en het verwerven van

vaardigheden.

Werken, studeren en drie kinderen is soms

veel, maar alleen taallessen volgen is niet

voldoende. Mijn spreekvaardigheid verbetert

pas echt als ik met collega’s bij het

koffieapparaat kan kletsen.

Meet

Geboren

In NL

Match

Werkt

Sector

Angellah Nantume

in Oeganda

sinds 2017

met IBT Marktonderzoek

ols onderzoeker

diensten
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Tot eind 2020 heb ik bij Stichting Humanitas

als vrijwilliger gewerkt. Nu zoekt Nagham,

mijn matcher bij NewBees, een nieuwe

traineeship voor mij. Vanwege Corona is dit

iets lastiger. Maar ik heb alle vertrouwen dat

ze iets vindt dat bij mij past.

Ik heb Nagham ontmoet tijdens een

activiteitenmiddag in het Zuidplein Theater

in Rotterdam. Daar ga ik regelmatig naar

toe. Nou ja, nu even niet. Nagham heeft mij

geholpen bij mijn aanmelding bij NewBees,

om mijn CV te maken. Ook met het

vrijwilligerscontract bij Humanitas en met

alle inburgering-administratie.

Nagham begrijpt me goed en weet dat ik

bijvoorbeeld graag dingen opruim.

Producten goed en mooi in een winkel

leggen is echt iets voor mij. Mijn moeder

heeft mij geleerd om te naaien. Daar zou ik

er ook iets mee kunnen doen. En ik hou van

koken. Dat is wat ik bij Humanitas deed. Ik

heb zelfs geleerd om Nederlands te koken.

Dat is makkelijker dan Irakese gerechten.

In Irak was ik huisvrouw. Ik kwam naar

Nederland zonder enige werkervaring. Hier

heb ik ontdekt hoe leuk werken is. Daarnaast

is in contact zijn met collega’s een mooie

gelegenheid om de taal te oefenen. Twee

dagen per week volg ik taallessen, nu zijn

deze online. Het gaat goed en ik hoop dat ik

snel met een traineeship kan starten.

Nagham neemt regelmatig contact met mij

op. Ik mag haar altijd bellen. Dat is heel fijn.

Hier voel ik me een volwaardig mens. Ik voel

me veilig.

Meet

Geboren

In NL

Match

Sector

Ansam Salam Khazaal Aldulaimi

in Iran

sinds 2016

eerder Humanitas, nu zoekende

sociaal werk / retail
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Met pijn in mijn hart moest ik na zeventien

jaar stoppen met mijn carrière als

beroepswielrenner. Door Corona werd het

2020 seizoen verpest en mijn toekomst

onzeker. Als jonge jongen had ik in Eritrea al

interesse voor auto’s. Daarom wil ik

automonteur worden.

Mijn aanmelding bij het ROC loopt nog. Ik

had in januari moeten beginnen maar door

Corona wordt het september. Als ze mij

toelaten dan. Blijkbaar ben ik te oud voor

een MBO-opleiding, en straks misschien te

'duur' voor de arbeidsmarkt. Ik hoop dat het

lukt. Ik heb mijn B1-taaldiploma, ik wil

werken, participeren, niet afhankelijk zijn van

een uitkering. Ik heb nog een gesprek met de

school. Ik zal ze uitleggen dat ik ondernemer

wil worden. In ieder geval wil ik in de

tussentijd niet stil zitten en loop ik alvast

twee dagen per week stage bij een garage

waar ik veel leer en leuke collega’s heb.

Margaret, mijn collega bij NewBees, hielp mij

met mijn CV. Ik ben blij en dankbaar voor

alles wat ik van Margaret leer.

Eén dag in de week werk ik als matcher bij

NewBees. Ik gebruik mijn eigen ervaring om

andere nieuwkomers te helpen. Naast een

taalcursus adviseer ik  een traineeship te

volgen, zoals NewBees aanbiedt, of te

sporten bij een vereniging. Door het

wielrennen kwam ik in contact met

Nederlanders. Ik heb een netwerk gebouwd,

de taal geoefend en de cultuur leren kennen.

Wat er ook gebeurt, ik blijf positief en kijk

met liefde naar alles en iedereen om me

heen.

Meet

Geboren

In NL

Match

Werkt

Sector

Nahom Desale

in Eritrea

sinds 2015

met autogarage & NewBees

als automonteur & matcher

sociaal werk & techniek
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NewBees maakt 'Matches that Matter',

tussen nieuwkomers in Nederland en lokale

organisaties en ondernemers. In het

NewBees traineeship staan talent, praktijk

en gelijkwaardigheid centraal. 

Wij matchen nieuwkomers aan een

organisatie en functie die aansluit bij hun

ambities. Tijdens het traineeship leren

nieuwkomers de lokale werkcultuur kennen

en bouwen zij een netwerk op. Ook oefenen

ze de Nederlandse taal. En voegen zij direct

waarde toe door zich in te zetten voor de

doelstellingen van de werkgever waar zij hun

traineeship volgen.

Gedurende het traineeship staan onze

matchers klaar voor vragen. Zowel voor de

nieuwkomer als de werkgever. Nieuwkomers

volgen workshops over werken in Nederland.

Bedrijven en organisaties begeleiden wij

naar een meer inclusieve werkvloer, door

verschillende adviestrajecten te organi-

seren, waaronder diversiteit en inclusie-

workshops. 

NewBees is een inclusieve onderneming en

bestaat voor de helft uit nieuwkomers. Met

die ervaring geven wij advies over de do’s en

don’ts van inclusie.

M E E R  W E T E N ?

G A  N A A R  

N E W - B E E S . O R G /

B E D R I J V E N

O O K  H E T

T A L E N T

V A N  E E N

N E W B I E

I N Z E T T E N ?

O n s  t r a i n e e s h i p  

i n  h e t  k o r t

Akram, Amjad, Angellah, Ansom,

Luwam, Nahom, Salam & Sara  - allen

ontzettend bedankt voor jullie openheid

en prachtige verhalen! 

 

De portretfoto's zijn gemaakt door 

Mo Alzoabi. Bekijk meer van zijn werk op

www.alzoabi.nl.
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RECEPTEN VAN
ONZE MATCHERS
O m  j e  v i n g e r s  b i j  a f  t e  l i k k e n
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Syrische Baba

Ganoush

Bereiding
Prik met een vork gaatjes in de aubergine en grill beide kanten

in de oven tot het zacht wordt aan de binnenkant. Ongeveer 10-

15 min. 

Laat de aubergines afkoelen en verwijder de verbrandde

schillen.

Snij de aubergine een paar keer over de breedte om lange

slierten aubergine te voorkomen en mix het met de rest van de

ingrediënten.

Breng op smaak met peper en zout en eventueel meer

granaatappel melasse en peterselie.

Ingrediënten
2 grote aubergines

1 teen geperste knoflook met een beetje zout

1 kleine tomaat, in kleine stukjes gesneden

2 tl fijn gesneden peterselie

1,5 tl stukjes walnoot

2 tl granaatappel melasse

1 tl citroensap

Peper en zout
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Arabische

Amaweh

Bereiding
Meng de bloem, maïsmeel, gist, suiker en bakpoeder in een bak.

Meng water en vanille en voeg toe. Meng tot glad geheel met

een garde, dek af en laat daarna 3 uur rusten.

Verwarm de zonnebloemolie tot 185 graden in een gietijzeren

pan op het vuur (of zet de frituurpan aan). Maak kleine bolletjes

van het deeg en frituur ze gaar. 

Serveer met siroop.

Ingrediënten
1 kopje bloem

2 lepel maïsmeel

1 lepel gist

2 eetlepel suiker

1/4 lepel bakpoeder

1 kopje water

1 lepel vanille

Siroop

Bakolie
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2017: Match in een buurttuin 

in Amersfoort

2018: NewBees presenteert voor lokale

ondernemers in Amsterdam

2018: Match met zorginstelling

Cordaan in Amsterdam



Het maken van matches met een blijvende impact

doen wij niet alleen, maar met onze partners,

samenwerkende organisaties én gemeenten. 

Wat betekent onze werkwijze voor 

bijvoorbeeld bedrijven?
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Repetities 'Hoe ik talent voor het 

leven kreeg' gefotografeerd door Mo

Alzoabi

Anne Marleen de Jong, zakelijk producent

Fotograaf: Marlissa Hilkmann

Floris van Delft, artistiek leider

Fotograaf: Marlissa Hilkmann



In totaal stonden er 175 spelers op het

podium. De selectie van de spelers-

groep werkte als een soort ‘open hiring’

model. "Een groot deel van de spelers

werd door NewBees geïntroduceerd,"

begint Floris. "Wij selecteerden daarbij

niet zelf. De spelers besloten aan het

eind van de selectiedagen of ze mee

wilden doen."

NewBees begeleidde de spelers in het

traineeship. Daarnaast ondersteunde

NewBees ook de organisatie WAT WE

DOEN zelf. "Zowel op het gebied van

werken met onze trainees, als met de

mensen die bij ons in dienst waren"

vertelt Anne Marleen. "We kwamen best

wat dingen tegen, zoals bijvoorbeeld

spelers die het proces zo intens vonden

dat ze het niet uit hun hoofd konden

zetten en er 24 uur per dag mee bezig

waren. NewBees heeft ons geholpen om

met dat soort situaties om te gaan.

Maar ook bijvoorbeeld met het

aantrekken van nieuwkomers in onze

eigen organisatie."

WAT WE DOEN had verschillende

vacatures openstaan. Anne Marleen:

“Van tevoren hadden we bedacht hoe

het team eruit moest komen te zien. We

waren op zoek naar specifieke profielen,

competenties en ervaringen.” NewBees

droeg mensen uit haar eigen netwerk

voor en adviseerde WAT WE DOEN om

met een open blik de sollicitaties in te

gaa

achtergrond" zegt Floris. "We hebben

alle tools in huis, maar onze eigen

mentale kaders zitten ons soms in de

weg." Hij stelt dat je een proces aan

moet durven gaan met openheid, oog

voor een ander en aandacht voor

iedereen. Floris: "Zo hebben wij een

veilige sfeer gecreëerd. Stop en

bespreek steeds met elkaar waar je

mee bezig bent. Is dit voor iedereen de

beste manier om samen te werken en

het doel te bereiken?" 

Anne Marleen vult aan dat dit de

belangrijkste reden is waarom het hele

project zo goed is geworden. "Niet

alleen het eindproduct, maar ook het

proces ernaartoe is goed verlopen.

Iedereen straalde dat uit. Het had een

onweerstaanbaar en voelbaar effect op

de mensen om ons heen."

Tijdens en na de voorstelling was het

publiek merkbaar onder de indruk. Na

afloop van het stuk organiseerde

NewBees, samen met partner Open-

Embassy, workshops voor werkgevers,

managers en organisaties die

geïnteresseerd zijn in inclusie en de

voordelen van een divers team. De

focus van deze workshops ligt op het

faciliteren en managen van een

inclusieve werkvloer.

'Hoe ik talent voor het leven kreeg'

kwam vanwege Corona abrupt tot een

einde. Anne Marleen en Floris hopen na

Corona met het project verder te gaan.

Alle betrokkenen bij het project, zoals

de spelers en partners, zijn van mening

dat ze door moeten gaan.  Anne

Marleen: "We moeten alles weer

opnieuw opzetten. Van de

fondsenwerving tot de verkoop. Daar

zijn we nu druk mee bezig.  We weten

natuurlijk nog niet hoe de Corona

situatie zich ontwikkelt, rond maart

moet duidelijk worden of we volgend

jaar wel of niet doorgaan."  

gaan. Anne Marleen: "Uiteindelijk

hebben we alle functies opnieuw

geëvalueerd en mensen aangenomen

op basis van hun waarden, hun ambities

en hun talenten, in plaats van op hun

kennis van Microsoft Office."

Floris blikt terug op de sollicitaties: "Ik

weet nog dat we bijvoorbeeld vroegen

of men bekend was met Excel. Compe-

tenties die ons onmisbaar leken voor

een producent." Als snel bleek dat

kennis van computerprogramma’s

minder belangrijk was dan wij dachten.

Floris: "Mensenkennis is wat telt. Zo zijn

twee mooie matches zijn ontstaan.

Seeryz en Mo vinkten niet alle vakjes

aan van de vacatures waar ze op

solliciteerden, maar we zagen hun

talent en hebben ze als producent en

fotograaf aangenomen."

Soms liep WAT WE DOEN tegen

verschillende gebruiken in commu-

nicatie aan. Anne Marleen: "We werkten

met een hele nieuwe groep, met een

eigen dynamiek, eigen vraagstukken.

Als sommige mensen bijvoorbeeld ‘ja’

zeggen, bedoelen ze dan ook echt ‘ja’ of

is het voor hen niet gebruikelijk om heel

direct ‘nee’ te zeggen? Dat laatste is

voor ons als directe Nederlanders soms

lastig."

Floris vult aan: "Als organisatie zijn wij

gewend om heel open opdrachten bij

het team neer te leggen, in een co-

creatie modus. Maar dat werkt dus niet

altijd: dit keer hadden veel mensen in

het team liever een strak kader en

structuur. NewBees hielp ons dat in te

zien en vorm te geven. Belangrijk

daarbij was het vinden van de juiste

taal. Hiermee bedoel ik hoe we elkaar

daadwerkelijk begrijpen, hoe krijgen we

contact met elkaar?" Al snel merkten

WAT WE DOEN dat je zonder het bieden

van een context niemand bereikt. Floris:

"We besloten kort en bondig over het

project te vertellen en zo snel mogelijk

praktisch aan de slag te gaan. Het werk

was voornamelijk fysiek. Daar heb je

geen woorden voor nodig."

Wat wil WAT WE DOEN aan andere

werkgevers meegeven? "Dat het

eigenlijk niet zo ingewikkeld is om met

iemand te werken met een heel andere

ac

“Hoe ik talent voor het leven

kreeg”, gebaseerd op het

gelijknamige boek van Rodaan

Al Galidi, ging op 14 februari

2020 in première. Theater,

muziek en dans kwamen bijeen

in deze voorstelling, gespeeld

door een grote cast van acteurs

en musici, waaronder tientallen

nieuwkomers. Artistiek leider

Floris van Delft en zakelijk

producent Anne Marleen de

Jong vertellen over dit

bijzondere project, en wat het

voor hen als werkgever

betekende om een inclusief

team te bouwen en begeleiden. 

HOE BOUW EN BEGELEID JE EEN
INCLUSIEF TEAM ALS WERKGEVER?

THEATERMAKER 
WAT WE DOEN VERTELT
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"Onze eigen mentale

kaders zitten soms in

de weg"
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Wat betekenen diversiteit en inclusie op de werkvloer? En hoe doe je

dat? Hoe maak je inclusie praktisch? Hoe neem je je collega’s mee? Wat

heb je eraan?  Ontdek hoe divers en inclusief je werkvloer is met de Wees

Welkom Workshop. Meer informatie: www.new-bees.org/bedrijven-

workshop-inclusie

WEES WELKOM WORKSHOP

Aan de hand van de ervaringen van WAT WE DOEN  geeft NewBees drie

praktische tips voor werkgevers om ook inclusief aan de slag te gaan.

Waarom inclusief

ondernemen?1
Nederland is een divers land. Dus als je

wil dat mensen iets van je kopen, bij je

komen werken, of als je hen diensten wil

aanbieden, is het belangrijk dat je die

diversiteit begrijpt en kan aanspreken.

Als gemeente, bijvoorbeeld, moet je op

de hoogte zijn van wat voor inwoners

belangrijk is en wat hen bezig houdt.

Hoe

Hoe kan je anders zorgen voor

aansluitende diensten? Het helpt dan

als de diversiteit van je inwoners

vertegenwoordigd is in je eigen

organisatie. Daarnaast leidt een divers

personeelsbestand tot meer nieuwe

inzichten en creatieve oplossingen: je

bent als team minder geneigd om

allemaal dezelfde blinde vlek te hebben.

In het voorbeeld van WAT WE DOEN

bleek dat Seeryz de ‘klantgroep’ spelers

s

goed begreep. Het lukte haar in te

spelen op hun behoeften en om hen

aan te spreken op hun

verantwoordelijkheden. Dat deed zij niet

per email en excel, zoals voor WAT WE

DOEN eerder gebruikelijk was, maar per

telefoon en whatsapp: een manier van

communiceren die beter aansloot bij de

doelgroep. Het contact dat Seeryz wist

te leggen met de spelers, was essentieel

voor het succes van de voorstelling.

Waar begin je met

diversiteit?

En is het ooit af?3 manieren waarop bedrijven die

diversiteit het best inclusief kunnen

inzetten. Het is een marathon, geen

sprint! Daarom begeleidt NewBees

bedrijven niet alleen door workshops te

geven, maar ook door inclusie design in

te bedden in organisaties. En natuurlijk

door traineeships voor nieuwkomers bij

bedrijven en organisaties vorm te

geven.

Floris, van WAT WE DOEN, beschrijft dit

als een bergwandeling: elke keer als je

een top bereikt zie je pas weer waar het

pad verder gaat. Daar pas je je

vervolgens als organisatie op aan. Als je

dat goed doet, wordt het uitzicht steeds

mooier.

Met alleen het aantrekken van diverse

collega's ben je er als onderneming nog

niet. Werken aan een inclusieve

onderneming is een proces, geen

project. De diversiteit van de omgeving

is constant in beweging, en zo ook de 

 diversiteit

Hoe neem je een

diverse groep

mensen aan?2
Als je een diverse groep werknemers wil

aantrekken, probeer dan goed naar je

eigen organisatie te kijken. Zijn er

dingen die je verwacht van nieuwe

medewerkers die diverse sollicitanten

wellicht zouden weerhouden om te

solliciteren? Of kunnen ze de vacature

überhaupt niet vinden, omdat deze

altijd

altijd op dezelfde platforms wordt

gepubliceerd? Lees eens goed de

vacature door om te analyseren of alle

genoemde competenties echt

noodzakelijk zijn om de functie te

vervullen. Vaak is het heel verfrissend

om een vacaturetekst los te laten en na

te denken over welke waarden en

drijfveren belangrijk zijn voor de

organisatie. Wanneer mensen komen

solliciteren, geeft dat mooie

aanknopingspunten om dieper over in

gesprek te gaan.

In het voorbeeld van WAT WE DOEN zie

je dat de standaard recruitment-

processen waar zij zo gewend aan

waren, niet leidden naar de mensen die

ze nodig hadden om dit project

succesvol te organiseren. Seeryz en Mo

hebben niet alleen geholpen blinde

vlekken bloot te leggen, maar ook met

hun unieke manier van doen en denken

heel veel waarde toegevoegd.

https://www.new-bees.org/bedrijven-workshop-inclusie


Optreden 'Hoe ik talent voor het 

leven kreeg' gefotografeerd door

Raymond van Olphen



Ibrahim Ghaleb groeide op in het land

van dadels: Saoedi-Arabië. Sinds hij zich

kan herinneren, is hij omringd geweest

met vele verschillende soorten. Maar in

Nederland mistte hij zijn favoriete

vruchten. Ook vond hij hier maar weinig

kwalitatief goede dadels, en die hij vond

waren maar van één soort. Vanwege zijn

liefde en passie heeft Ibrahim Palm

Dates opgezet. Van de zachte Sukkari-

dadel tot dadeljam, van de Medjool-

dadel tot dadels met chocola en truffel -

Palm Dates heeft het allemaal. Ons team

smult ervan!

Ook zin in dadels van kwaliteit? Bestel je

dadels via www.palmdates.nl.

Overheerlijke dadels van

Palm Dates

...en de reis is moeilijker dan verwacht.

Behalve met onverwachte regenbuien,

de Aldi en de zee had Semmier Karim

niet zo gek veel ervaring met het leven

in Nederland buiten het azc. Na negen

jaar wachten op een verblijfs-

vergunning, komt hij terecht in het

echte Holland, dat van haar inwoners,

niet dat van het systeem. Het wordt een

zoektocht naar zichzelf, de jongen die

hij gaandeweg verloren is en naar het

thuis waar hij zo naar verlangt.

Onderweg blijkt het volk anders te zijn

dan het systeem, en zijn reis moeilijker

dan hij dacht. Wie zijn de Hollanders?

Gaat Semmier zijn weg vinden?

Holland is in februari 2020 uitgebracht en

geschreven door Rodaan Al Galidi. Het is

een vervolg op zijn eerdere boek 'Hoe ik

talent voor het leven kreeg.' Bestel

Holland via www.rodaan algalidi.shop.

Volk is anders dan

systeem...

TOFFE INITIATIEVEN

De Syrische Mo Alzoabi is een

theaterfotograaf. Voor theater-

organisatie WAT WE DOEN en de

voorstelling 'Hoe ik talent voor het leven

kreeg' maakte hij de mooiste actie- en

portretfoto's. Ook voor dit magazine

fotografeerde Mo newbies in zijn unieke

stijl. Mo woont sinds 2016 in Amsterdam

en neemt het liefst overal zijn camera

mee naartoe. Zijn expertise zijn

portretfoto's, maar ook groepen en

actiefoto's kan hij als geen ander op de

gevoelige plaat vastleggen. Door zijn

ontwapenende manier van begeleiden

lukt het hem de essentie van zijn

subjecten vast te leggen. 

Ben je nog op zoek naar een mooi

kunstwerk, of heb je een foto-opdracht te

vervullen? Neem contact op met Mo via

www.alzoabi.nl.

Fotograaf Mo Alzoabi
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VAN MEDE-ONDERNEMERS

Safa is geboren in Damascus en kwam in

2014 naar Nederland. In Damascus was

ze manager van een groot levens-

middelen bedrijf. Safa: "Toen ik in

Nederland kwam moest ik mezelf

opnieuw uitvinden. Ik moest iets vinden

waar ik mezelf en mijn gezin mee kon

onderhouden en waarmee ik mijn passie

terug kon vinden. Nu kook ik met veel

passie en een eigen stijl. Het maakt me

gelukkig als mensen mijn eten lekker

vinden, omdat ik hiermee de bijzondere

Syrische cultuur kan laten proeven aan

de Nederlandse mensen. Dat ik op deze

manier de speciale smaken van mijn

thuisland kan delen met de mensen hier

geeft mij veel voldoening."

Ook Safa haar kookkunsten proeven?

Bestel via www.safaskitchen.nl!

Proef de kookkunsten van

Safa

In de Perzische cultuur is saffraan een

symbool van schoonheid, glorie en

liefde. Volgens Farzaneh Nikjou

weerspiegelt het kruid de kenmerken

van het Iraanse volk. Nu ze enkele jaren

in Nederland woont is haar doel om een

ander beeld van Iran te tonen aan

Nederland, Europa en de wereld. En dat

alles via saffraan. Haar familie zijn

saffraanboeren in het oosten van Iran.

Ze telen op organische wijze saffraan in

het unieke klimaat zonder gebruik van

chemische materialen. Alle gezinsleden

werken samen en helpen elkaar.

Farzaneh wil saffraan introduceren als

een van de beste kruiden die iedereen

kan gebruiken voor hun unieke smaak in

hun gerechten.

Bestel saffraan en perzische thee via

www.farzansaffraan.nl

Saffraan is glorie & liefde

De woorden asielzoeker, vluchteling en

ontheemde worden nog te weinig

geassocieerd met talent, passie en

gedrevenheid. 23 huidige en recente

bewoners van het Amsterdamse AZC

brengen daar met 'De Nieuwste

Amsterdammer' verandering in. In deze

krant kunnen zij hun talent en potentie

kwijt en delen zij hun perspectief. Hun

oproep? "Zie ons als gelukbréngers, op

zoek naar een manier om bij te dragen."

Bestel jouw gratis krant via

www.denieuwste.com. En voor nét een

beetje extra wordt de krant bij andere

huishoudens gratis door de bus gegooid,

om zo mensen te bereiken voor wie

nieuwkomer-verhalen nog onbekend zijn.

De NIEUWSTE

Amsterdammer
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2019: Teamdag met alle collega's

2020: Teamdag via Zoom

2019: Sheelan en Shatha

op de teamdag



Alles wat NewBees doet, draait om mensen. Daarom

vindt NewBees het belangrijk om niet alleen financiële

resultaten van het traineeship te rapporteren, maar

juist ook de menselijke én sociale, zoals welzijn,

zelfvertrouwen en trots.
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"Bij het Impact Institute gebruiken we

een aanpak waarin de waarde die een

organisatie creëert voor verschillende

stakeholders, zichtbaar wordt. Dit is de

Integrated Profit & Loss (IP&L) formule,

oftewel een geïntegreerde winst- en

verliesrekening waarmee sociale en

maatschappelijke waarden simpel

gezegd worden uitgedrukt in euro’s. Met

deze aanpak kijken we dus verder dan

enkel financiële impact, maar

betrekken we juist ook complexe

impacts, zoals verschillende

componenten van welzijn."

Samen met Impact Institute

maakt NewBees al zo’n vier jaar

haar impact inzichtelijk. Niet

alleen voor nieuwkomers, maar

ook de impact op bedrijven en

organisaties, de overheid en de

samenleving in het algemeen.

Sven Renon, van Impact

Institute, vertelt over de manier

waarop deze impact wordt

gemeten. Ook geeft hij twee

belangrijke redenen om op deze

manier naar resultaten te kijken.

METEN IS WETEN
HOE EN WAAROM SOCIALE IMPACT

METEN?

Sociale impact meten, hoe doe je dat?

"Normaal gesproken wordt er enkel

gekeken naar het financiële verhaal om

het succes van een onderneming te

bepalen. Terwijl juist de niet-financiële

impact, zoals gezondheid, welzijn en

sociale banden er écht toe doen. Door

deze impacts in euro’s uit te drukken is

het mogelijk om verschillende types

impacts met elkaar te vergelijken, en

dus ook hard te maken hoeveel

maatschappelijke impact er precies

wordt gecreëerd. Hiermee wordt

zichtbaar en tastbaar hoe belangrijk

het is dat er organisaties zijn zoals

NewBees."

Waarom is het belangrijk om deze

sociale waarden uit te drukken in

euro’s?

Waar komt de aanpak en omrekening

vandaan?

modellen ontwikkeld om de impact van

NewBees’ activiteiten te berekenen. Het

kwantificeren en waarderen van niet-

financiële impact kunnen we doen door

het slim bij elkaar brengen van

bestaande onderzoeken en

raamwerken, zoals bijvoorbeeld het

Social & Human Capital Protocol. Ook

maken we gebruik van grote datasets

zoals de European Social Survey. Met

een statistische analyse op basis van

deze data kunnen we bijvoorbeeld een

inschatting maken van het welzijn dat

het hebben van werk creëert."

"NewBees is een voorloper op het

gebied van impact meten. Afgelopen

jaar hebben we opgedane kennis in een

digitale tool omgezet waarmee

NewBees nu zelf haar impact kan

meten en visueel inzichtelijk heeft. Zo

kan NewBees  voor elk van haar locaties

een aparte analyse maken en leren hoe

traineeships impact hebben op mensen

en bedrijven, afhankelijk van de locatie

of gemeente waar gewerkt wordt. Zo

konden we bijvoorbeeld zeggen dat in

het jaar 2019 in Zaanstad de

toegevoegde waarde van NewBees

meer dan 1 miljoen euro was.  De impact

Hoe meet NewBees specifiek haar

impact?

Wat kan je als organisatie vervolgens

doen met de impact meting?

"Impact meten helpt je als organisatie

om te leren wat je aan het doen bent en

hoe je je werk kan verbeteren. De

methode dwingt je namelijk

gestructureerd naar je activiteiten te

kijken en vervolgens te analyseren: hoe

creëer je werkelijk waarde als

organisatie? En wat zijn de werkzame

elementen van bijvoorbeeld een

traineeship? Zo krijg je inzicht in de

voornaamste drivers van je impact. Dit

zijn spreekwoordelijke ‘knoppen’ waar je

als organisatie aan kan draaien, om op

impact te sturen. Ook kan dit leiden tot

nieuwe inzichten. Zo gaf de

impactanalyse voor NewBees

bijvoorbeeld het inzicht dat, hoewel de

Nederlandse taal van de meeste

deelnemers verbeterde tijdens het

traineeship, deze impact heel beperkt

was. Het stond niet in verhouding tot het

volgen van Nederlandse lessen,

bijvoorbeeld. Dat is een van de redenen

dat NewBees inmiddels met een partner

werkt om taal en het traineeship aan

elkaar te koppelen."

De totale geschatte toegevoegde

waarde per traineeship, verdeeld over

vijf stakeholders (deelnemers, bedrijven,

overheid, NewBees als organisatie, en

de rest van de samenleving), was in 2019

meer dan EUR 20.000,-. Dat is tien keer

meer dan wat een traineeship kost. De

weergave van toegevoegde waarde in

euro’s laat goed zien hoeveel een

traineeship bijdraagt. 

 

Wil je meer weten over deze impact

meting en hoeveel waarde NewBees bij

jou in de buurt toevoegt? Kijk op

www.new-bees.org/impactmeting.

Positief netto resultaat

rapporten van 2020 worden in de eerste

helft van 2021 gepubliceerd."

"We werken al sinds 2018 met NewBees.

Samen hebben we innovatieve

dingennnn

https://www.new-bees.org/impactmeting
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“Uit de impactanalyse kwam dat er

voor betrokken bedrijven ook aanzienlijk

kosten komen kijken bij de begeleiding

van trainees. Daar is NewBees open

over: zij vinden het belangrijk dat een

organisatie die energie kan en wil

investeren. Zo helpt geïntegreerd

rapporteren én het transparant delen

van alle resultaten dus op verschillende

manieren communicatie te versteken."

Welk resultaat van de impact meting

vond je het meest verassend?

“Door impact te meten kan je duidelijk

maken aan verschillende stakeholders

hoeveel waarde je voor hen creëert.

Ook kan je op deze manier over de jaren

laten zie hoe impact zich ontwikkeld. Dit

helpt in het versterken van de relatie

met stakeholders. In het geval van

NewBees laat de impactanalyse

bijvoorbeeld zien dat ze netto positieve

financiële waarde creëren voor de

overheid, een belangrijke stakeholder

van NewBees. Ook intern zijn de

uitkomsten van de rapporten

interessant. Het is voor (potentiële)

werknemers motiverend om te zien hoe

dagelijkse werkactiviteiten bijdragen

aan een positieve impact."

Wat betekent een impact analyse voor

stakeholders?

-1900

800

1100

Jaarlijkse impact als berekend op een locatie met ongeveer 100 deelnemers op jaarbasis.

Sven Renon van het Impact Institute



2020: Coördinatorendag op

anderhalve meter

2019: Inzicht in impact event, ter

voorbereiding op nieuwe wetgeving

2020: Matcher Ibrahim aan het werk



VERSCHILLEN 

IN VOLLE GLORIE

I N  G E S P R E K  M E T

A N N E M I E K  D R E S E N  

&  D O R I E N  M A R R E S  
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Dorien: "Veel van onze medewerkers

omschrijven NewBees als een familie.

Misschien een wat gekke term, maar we

zijn een hechte club. Het voelt niet

alleen als een organisatie, of als

collega’s. Ook als een soort community.

Samen zijn we in beweging om mensen

in hun kracht te zetten."

Annemiek: "Het stukje ‘samen’ is een

belangrijk onderdeel van hoe we

werken. Geen van onze matchers kan

alleen werken, je hebt alle netwerken en

talenten nodig die we in huis hebben.

Dus ook onze verschillende manieren

van denken. Juist deze mix maakt dat

we ons volledig kunnen inzetten voor

wat we doen. Namelijk het maken van

traineeships voor nieuwkomers bij lokale

ondernemers en organisaties."

Dorien:  "Wij geloven in meedoen door

te werken. De helft van ons team is zelf

nieuwkomer. Zij zijn ook

ervaringsdeskundigen, en voor

nieuwkomers een rolmodel. De

combinatie van een lokale expert én

een nieuwkomer expert, maakt dat

onze teams soms met de meest wilde

ideeën komen. Met oplossingen die ik

zelf nooit had kunnen verzinnen. Omdat

ik er niets vanaf weet, of überhaupt het

probleem niet ken. Onze matchers

hebben deze kennis wel."

niet.’ Als je dit als werkgever, maar ook

als ambtenaar en beleidsmaker echt zo

voelt en kan ervaren, dan is inclusief

werken helemaal niet moeilijk. Sterker

nog, je zou jezelf tekortdoen als je al die

kwaliteiten niet binnen haalt terwijl je

wel weet dat ze er zijn. En soms werkt

niet alle diversiteit bij elkaar, soms past

een ingrediënt niet bij de samenstelling

van je salade. Dat is logisch, dat hoort

erbij. Maar het betekent niet dat

diversiteit an sich niet werkt."

Annemiek: "Met onze traineeships

bieden wij praktische tools en

ondersteuning die bijdragen aan

inclusie. Vaak in opdracht van

gemeenten. Sinds vorig jaar werken we

samen met onze taalpartner

NLTraining, zodat het leren van de taal

ook aansluit bij de belevingswereld in de

praktijk van het traineeship. En de taal

ook direct in de praktijk wordt

toegepast."

Dorien: "Die praktische tools, dat is

NewBees in een notendop. Bij onze pilot

Zelf aan Zet, in Friesland organiseren we

bijvoorbeeld wijksafari’s: op pad in de

buurt. Wat is hier allemaal te doen?

Waar kan je terecht met bepaalde

vragen? Als je dit in je eentje moet doen

en je spreekt de taal niet, is het heel

ingewikkeld. Maar door onze matchers

die de wijk goed kennen, worden

nieuwkomers her en der geïntroduceerd

en kunnen zo een plek vinden om hun

talenten in te zetten en ontwikkelen."

Annemiek: "In deze manier van

samenwerken geloven wij heel erg.

Diversiteit zien wij als een gegeven: de

samenleving ís divers. Inclusie is hoe je

vervolgens omgaat met deze diversiteit.

Hoe zorg je dat verschillen in volle glorie

kunnen bestaan, dat elk talent tot zijn

recht komt, elk idee gezien wordt? Dat is

wat we bij NewBees doen."

Dorien: "Belangrijke toevoeging hieraan

is dat er uiteraard sprake is van

tweerichtingsverkeer. In de samenleving

en dus ook op elke werkvloer. We geven

workshops aan newbies over werken,

maar ook workshops aan werkgevers

over inclusie en hoe om te gaan met

verschillen op een gelijkwaardige

manier. Het is niet zo dat de een de

ander een plezier doet. Je wordt er alle

twee beter van, alleen dan werkt het."

Annemiek: "Bij veel organisaties wordt

inclusie steeds belangrijker. Of je nou

een bank, theatergroep, gemeente of

kapperszaak bent. Je klanten vormen

een diverse groep. Die kan je pas echt

bedienen als die groep ook intern goed

vertegenwoordigd is. Bij NewBees doen

we hier dagelijks ons voordeel mee. Met

die praktijkervaring willen we inspireren.

Niet alleen werkgevers, maar ook

overheid en beleid. NewBees, met tien

nationaliteiten in een team van bijna 50

personen, heeft ook een

voorbeeldfunctie. Juist door al deze

verschillende culturen, persoonlijk-

heden, ervaringen, opleidingen en

werkwijzen staan we nu waar we staan.

Wij zijn het bewijs dat inclusie kan én

beter werkt."

Dorien: "Inclusie is het bewust gebruik

maken en positief waarderen van alle

aanvullende kwaliteiten. Denk aan een

salade. Met 20 ingrediënten maak je

een veel lekkerdere salade dan als je er

maar twee hebt. Vanuit mijn rol als

operationeel directeur denk ik ook in die

zin. ‘Ah mooi, die smaak hadden we nog  

Dorien: "De sleutel is om de juiste

mensen binnen te halen die onze

waardes delen. Om vervolgens ruimte

te geven naar hoe ze ernaar kijken, wat

ze ermee doen, hoe ze die vervullen.

Binnen ons team zien we enorme

verschillen. En niet iedereen rolt een

proces uit zoals ik dat bijvoorbeeld zou

bedenken. Maar dat is van

ondergeschikt belang. Ik heb altijd

geleerd; er zijn vele wegen naar Rome.

Zolang we het maar eens zijn dat Rome

de bestemming is. Al is het via

verschillende wegen, we ontmoeten

elkaar daar. Zo blijven wij een platte

organisatie, waarbij onze tools en

systemen, zoals ons online platform en

CRM-systeem, de uitvoering direct

ondersteunen. Zo kunnen de matchers

doen wat ze het beste doen: matchen.

En het zo praktisch mogelijk houden.

Mensen naar werk begeleiden. Talent

en gelijkwaardigheid centraal."

Hoe borg je je visie

tijdens een snelle groei?

Dorien:

Dorien:

Annemiek:

Annemiek:

Annemiek:

Annemiek:

Annemiek en Dorien staan

samen aan het stuur van

NewBees. Een diverse club, waar

iedereen zich vol passie inzet

voor een gelijkwaardig en

inclusief Nederland. Hoe doe je

dit, waar loop je tegenaan? En

bovenal, hoe zorg je in een

snelgroeiende organisatie dat

het gezamenlijke doel

gewaarborgd blijft? Twee

dames, één gedeelde visie.
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Dorien: "Ik ben jou niet aan het helpen,

want je bent net zo talentvol als ik. Het

enige verschil is dat ik hier vandaan

kom. Ik ben hier langer. Dus misschien

dat ik jou wat informatie kan geven.

Maar we zijn gelijkwaardig. Ik kan je

uitleggen hoe de hazen hier lopen,

maar als ik naar jouw land was

gekomen, waren de rollen andersom

geweest. Dat is gelijkwaardigheid,

essentieel in wat we doen."

Wat is gelijkwaardigheid

nou écht?

Dorien:

Dorien:

Dorien:



Annemiek: "Zelf aan Zet is een goed

voorbeeld van een project in de geest

van het nieuwe inburgeringsstelsel dat

op 1 januari 2022 ingaat: samen met

NLTraining koppelen we taal en praktijk  

naadloos aan elkaar. Met de nieuwe

inburgeringswet komt de regie op

inburgering terug bij de gemeenten, en

ontstaat veel meer ruimte voor

gelijksoortige duale trajecten. Dat is

heel goed denk ik. Wij zien dit echt als

een kans om inburgering samen met

nieuwkomers in te richten en zo bovenal

op een praktische manier te

organiseren."

Zelf aan Zet is een pilot in Friesland

waarin NewBees en NLtraining

nieuwkomers begeleiden die zijn

vrijgesteld van inburgering. Dit betekent

dat zij hun examens niet meer hoeven te

doen, nadat ze al veel lessen hebben

gehad. Tijdens het traject leren we zo’n

vijftig mensen uit vijf gemeenten de

Nederlandse taal en de leefomgeving

kennen, door participatie en taal aan

elkaar te koppelen. Taal leer je namelijk

niet alleen in de klas, maar vooral in de

praktijk, bijvoorbeeld in het buurthuis.

Middels themalessen brengen we de

praktijk ook naar de klas, die

bijvoorbeeld worden gegeven door

lokale vrijwilligersorganisaties. Samen

met de noordelijke gemeentes nemen

wij met onze taalpartner NLtraining de

best practices mee, hier en elders in het

land. Om zo vast vooruitlopend op de

wetswijziging onze duale trajecten

verder vorm te geven en optimaliseren.

Pilot Zelf aan Zet

NewBees’ matches that matter worden

ondersteund door slimme technologie.

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. Het platform biedt

NewBees de mogelijkheid snel en goed

te matchen en faciliteert deelnemers bij

het maken van een CV en het valideren

van hun vaardigheden in een

Nederlandse context. Het NewBees

profiel kan je uitprinten als een mooi CV

dat direct kan worden gestuurd aan

toekomstige werkgevers. Naast dat het

platform NewBees ondersteunt bij het

matchen, dient het ook als

klantvolgsysteem en kunnen

gemeenten en andere opdrachtgevers

meekijken naar de voortgang en

resultaten van het werk van NewBees.

Nu en onder de nieuwe wetgeving na 1

januari 2022.

NewBees’ online

matching platform

Het contact tussen nieuwkomers en

matchers was nog nooit zo belangrijk

als tijdens corona. Onze matchers zijn

vaak een brug tussen de corona-

informatie van de overheid en de

newbies die ze kennen. Het contact is

heel goed op pijl gebleven, meestal

online. Alle teams ontwierpen online

workshops en zorgden voor veel

contactmomenten, individueel, maar

ook in groepen. In de sectoren die niet

dicht zijn gegaan, maken we nog steeds

matches, zoals bijvoorbeeld in de zorg.

Voor ons stond in deze periode contact

daarom heel centraal, om zo ook

momenten te creëren waarop mensen

hun Nederlands konden blijven oefenen

en hun talenten ontwikkelen.

NewBees tijdens Corona

Dorien: "Zodat nieuwkomers optimaal

hun talent kunnen inzetten, en vooral

ook gelukkig kunnen worden. Dat is

waar het uiteindelijk om gaat. Ik ben

een enorme fan van Aristoteles. Het

gaat erom dat je lukt. Dat je ge-luk-kig

wordt. Als je lukt, als je je talent kan

inzetten, dan pas ben je gelukkig.  Als je

voor je eigen rechten kan opkomen, zelf

kan kiezen, je eigen leven vorm kan

geven – dan kan je lukken. Dat is voor

mij het doel van de inburgering, en mijn

persoonlijke drijfveer. Dat nieuwkomers

de kans krijgen om te lukken. Gelukkig is

NewBees een chronisch positieve club.

We zien vooral veel kansen."
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Dorien:Annemiek: Annemiek: "Ons doel is om via de

werkvloer Nederland inclusiever te

maken door op zo veel mogelijk plekken

in Nederland traineeships te

organiseren. De nieuwe wet inburgering

is daarbij een mooie manier om in

nieuwe gemeenten aan de slag te

gaan. En een mooie kans voor

gemeenten om dit thema goed in te

richten. NewBees laat zien dat, als je

inburgering op een inclusieve manier

organiseert, iedereen daar de vruchten

van plukt: nieuwkomers, werkgevers, de

buurt, de overheid en de samenleving."

Annemiek:



NewBees richt zich op empowerment

van PEOPLE. Niet alleen van

traineeship-deelnemers en hun

collega’s, maar ook van het eigen team.

Zo veel mogelijk nieuwkomers  krijgen

de kans om via NewBees hun talent in te

zetten via het traineeship. Dit doet

NewBees bij voorkeur zo kort mogelijk

na hun aankomst in Nederland. Het

traineeship wordt door deelnemers

gewaardeerd met een 7 of hoger.

NewBees’ teams zijn inclusief en

bestaan voor zeker 50% uit

nieuwkomers. Zo zet NewBees een

breed scala van talenten en

(ervarings)deskundigheid in.

NewBees is een gewaardeerde

werkgevr, waar men graag wil werken

en onze medewerkers zijn zeer tevreden.

NewBees' PRODUCT biedt maatwerk

door de combinatie van persoonlijk

contact en een innovatief online

platform. NewBees ontwikkelt haar

product continu door. 

Het traineeship is maatwerk voor elke

newbie. De lokale teams hebben de

vrijheid en deskundigheid om het

traineeship zo passend mogelijk in te

vullen voor elk talent.

Duale trajecten brengen taal en

participatie bij elkaar. Ze leiden tot

succesvolle inburgering en gelukkige

deelnemers. 

Het NewBees online platform  maakt

het mogelijk om maatwerk te leveren.

Het biedt zowel opdrachtgevers als

NewBees' teams   een duurzame

structuur om het traineeship te

monitoren en resultaten bij te houden.

NewBees geeft om haar PARTNERS  en

biedt passende oplossingen en diensten

voor opdrachtgevers in zowel de

publieke als de private sector. 

Werkgevers worden voorbereid om

trainees op de werkvloer te ontvangen

met workshops en krijgen intensieve

begeleiding op het gebied van inclusie

en diversiteit. 

Alle gemeenten in Nederland kunnen

gebruik maken van de expertise en het

maatwerk dat NewBees biedt, of dat nu

via aanbestedingen is, of op een andere

manier. 

Inzicht in impact & transparantie vindt

NewBees belangrijk. Middels de Impact

Analyse zijn deze inzichtelijk én

beschikbaar voor alle partners en

geïnteresseerden van NewBees.

NEWBEES
BREIDT UIT

5  J A A R  N E W B E E S  |  P A G I N A  4 6

Tijdens haar uitbreiding houdt NewBees sterke focus op mensen, op een kwalitatief hoogstaand

product en op het goed bedienen van partners en klanten.

PEOPLE

NewBees' 

NewBees

PRODUCT

Duale trajecten

Het NewBees online platform

PARTNERS

Werkgevers 

Alle gemeenten in Nederland

NewBees voor gemeenten

De nieuwe wet Inburgering geeft NewBees ruimte om met meer

gemeenten samen te werken. NewBees neemt op verschillende

plekken verspreid over heel Nederland deel aan

aanbestedingen, en biedt samen met taalpartner NLtraining

duale trajecten aan. Bovendien blijft het NewBees traineehsip als

zelfstandig traject waarde toevoegen. Zo bereikt NewBees zo

veel mogelijk nieuwkomers in Nederland.

NewBees voor bedrijven en organisaties

Met het traineeship houdt NewBees focus op participatie op de

lokale werkvloer. Hierbij biedt NewBees begeleiding aan

werkgevers bij het succesvol organiseren en inbedden van een

inclusieve werkcultuur.

De komende jaren breidt NewBees uit naar nieuwe steden en

regio’s, op weg naar een inclusieve samenleving.

NewBees wil het aantal locaties waar traineeships worden

aangeboden, en daarmee ook haar positieve impact, meer

dan verdubbelen.

PEOPLE PRODUCT PARTNERS

teams zijn inclusief

werk-is gewaardeerdeeen

gever, waar men graag wil werken

tevreden.

en resultaten bij te houden.

Zo veel mogelijk nieuwkomers
Het traineeship

Inzicht in impact en transparantie



2020: Match in Amsterdam



Osama Fanous, Valerie van Lanschot, Semhar Hagos,

Sacha Bouma, Mariëlle Truijen, Shatha Tamin, Gert

Schouten, Lara Antaki, Hulya Karakol, Inge Kaaijk, Margaret

Groenewegen, Nahom Desale, Sheelan Habash, Linda

Rook, Ibrahim Ghaleb, Ali Abas, Claudette Paelinck, Hanne

van de Riet, Maria Eghian, Souad Ammar, Noura Shamo,

Hale Damra, Helen Zehaye, Nagham Farwati, Essam

Alsaloum, Hussein Hassan, Bastiaan Kuijt, Seifu Alazar

Misghina, Mohamad Khdeer, Geertje Postma, Kibrom

Shimondi, Tesfom Ghirmay, Silke Huizenga, Mohamed Haj

Ali, Alaa Hayatleh, Abdela Salh, Dorien Marres, Annemiek

Dresen, Rob Schipper, Nicky Kreté, Nadia Schoenzwytt, Iris

Timmermans, Peter Mohnen, Bodil Stelwagen, Winnie Groei,

Lisette van Lunen, Zuleyha Atik, Arzu Dinler,  Myrte de Bruijn

& Cagdas Dagasan.

En het Stichting bestuur: Hanna Zwietering, Andrew Trythall,

Mireille Goos, Moutaz Altaghlibi & Marloek Visser. 

Alle toppers bij NewBeesIedereen die schittert in ons magazine

Met extra dank aan alle  newbies die hun verhaal deelden: 

Akram Altaweel, Amjad Almatni, Angellah Nantume, Ansam

Salam Khazaal Aldulaimi, Luwam Zrimoriyam, Nahom

Desale, Khayat Abdul Salam & Maryam Jalaly Sara. 

En alle anderen die meewerkten aan deze uitgave:

Rita Noordzij, Jarik Bouw, Lesley Richardson, Floris van Delft,

Anne Marleen de Jong, Sven Renon, De Nieuwste

Amsterdammer, Palm Dates, Farzan Saffraan, Safa's

Kitchen en onze matchers met lekkere recepten.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere

manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

NewBees.

Over NewBees

NewBees is in 2016 opgericht en is een sociale onderneming.

Postadres: Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam

www.new-bees.org | info@new-bees.org 

Over de foto's

Op de portretfoto's van nieuwkomers na, zijn vrijwel alle

foto's in dit magazine gemaakt voorafgaand aan de

corona-crisis.

Met dank aan...

Ons redactieteam

Iris Timmermans

Nadia Schoenzwytt

Annemiek Dresen

Violeta Garín

Nicky Kreté

Mo Alzoabi  

Redactie

Redactie

Redactie

Design

Design

Fotograaf
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Onze partners en supporters

en natuurlijk dank aan al onze lokale partners, 

zonder wie wij ons werk niet kunnen doen!

https://www.new-bees.org




Volg ons en 

blijf op de hoogte!

www.new-bees.org

/NewBeesNL

company/newbeesnl

new_bees

https://www.new-bees.org
https://www.linkedin.com/company/newbeesnl
https://www.facebook.com/NewBeesNL
https://www.instagram.com/new-bees
http://instagram.com/new_bees

