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1.
O V E R  N E W B E E S
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26 miljoen mensen ter
wereld zijn gedwongen op 
de vlucht.  
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Sinds 2015 kwamen meer
dan 150.000 mensen naar
Nederland, met hoop op 
vrede en een nieuwe
toekomst. 

Zij brengen talent, ervaring en motivatie, 
maar vinden moeilijk hun weg.  
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Nieuwkomers integreren langzaam. 
Dus worden gemeenten vanaf 2022 verantwoordelijk 
voor inburgering en integratie. 
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Werkgevers en andere organisaties zien de 
meerwaarde van nieuw talent, maar weten niet
waar het te zoeken of hoe het in te zetten. 
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Want als je waarde toe voegt door werk, betaald of vrijwillig, dan leidt
dat tot meer welzijn en betere integratie, in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt. 

NewBees matcht
nieuwkomers aan
traineeships bij lokale
ondernemers en
organisaties. 
Op basis van 
talent.
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2.
S T R A T E G I E
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MENS-
GERICHTE 
STRATEGIE

Stichting NewBees en haar 
uitvoeringspartner NewBees 
Inclusion Solutions B.V. volgen het 
4M-model: we ontmoeten (meet)
mensen en hun talent, op basis 
waarvan we een match maken die 
er echt toe doet (matter), door de 
persoonlijke begeleiding in het 
traineeship. 

Tenslotte meten (measure) we de 
impact die we op deze manier 
maken, zodat we onze service 
blijven verbeteren en de 
maatschappelijke voordelen van 
ons werk kunnen laten zien. 10



MEET 
ONZE MENSEN 

NewBees is nieuwkomer-gedreven. Onze mensen maken NewBees tot een succes: de 
matchers zijn de link tussen nieuwkomers en lokale organisaties. Zij werken in 
gelijkwaardige teams met getalenteerde nieuwkomers en lokale doorzetters. We 
combineren het beste van twee werelden en we koppelen kennis en netwerken aan 
elkaar om matches te maken die er toe doen.
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MATCH
ONS PRODUCT

NewBees combineert het sociale talent van haar medewerkers met een slim online 
platform, dat dient als matchingstool en skill-validatie voor deelnemers. 
Zo hebben deelnemers altijd toegang tot hun eigen online CV, terwijl slim en efficiënt 
gematcht wordt op hun talent. 
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MATTER
WE DOEN ERTOE VOOR ONZE 
PARTNERS

Nieuwkomers doen praktijkervaring op bij onze partners. 
Zowel de nieuwkomers, als de werkgevers worden door NewBees ondersteund in de 
vorm van workshops en persoonlijke begeleiding. 
Zo wordt maatschappelijke waarde gecreëerd voor de hele samenleving. 
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TRAINEESHIP

MEASURE
WE HEBBEN POSITIEVE IMPACT 
OP AL ONZE STAKEHOLDERS

“NewBees voegt 
enorm veel 

waarde toe.”
Rita Noordzij 

wethouder in Zaanstad
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Onze organisatie heeft een zeer ervaren kernteam
en onbezoldigd bestuur

NewBees Inclusion Solutions B.V. 
Directie bestaande uit
• Annemiek Dresen 
• Dorien Marres

Gezamenlijk bepalen Stichting NewBees en NewBees Inclusion Solutions 
de strategie. Stichting NewBees streeft een algemeen nut beogende 
missie na, waartoe NewBees Inclusion Solutions B.V. Voor de uitvoering 
wordt ingezet. 

De statuten van NewBees Inclusion Solutions volgen de ‘Code Sociale 
Ondernemingen’ en bevatten als zodanig: 
• Een gedegen omschrijving van de maatschappelijke missie van de 

organisatie; 
• Een impactreserve. Voor de komende jaren is deze vastgesteld op 

100% van de mogelijke winst: dit betekent dat alle mogelijke winst 
terugvloeit naar de sociale missie van de organisatie en niet wordt 
uitgekeerd; 

• Een onafhankelijk adviesorgaan**. In het geval van NewBees heeft 
Stichting NewBees deze functie, waarbij zij extra bevoegdheden heeft 
als houder van een prioriteitsaandeel. 

• Beperking van de bezoldiging van bestuurders en 
managementvergoedingen.

Stichting NewBees Novato Holding B.V.
(Annemiek Dresen) 

NewBees Inclusions Solutions B.V.

Algemeen DirecteurOperationeel Directeur

CFO
Rob Schipper

Comms

Sales

Essam Alsaloum
IT

New Business Mgr

Locatie
Locatie

Locatie
Locatie

Locatie
Locatie

Locatie
Locatie

Locatie
Locatie

Nieuwe locaties

Prioriteitsaandeel Aandeelhouder
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Stichting NewBees
Onbezoldigd bestuur bestaande uit 
• Hanna Zwietering
• Mireille Goos
• Andrew Trythall
• Marloek Visser



3.
G R O E I  E N  D E  N I E U W E  W E T  

I N B U R G E R I N G
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NewBees staat bekend als de 
innovatieve matcher voor 
nieuwkomers die echt kwaliteit 
biedt.  

Dankzij de resultaten van de afgelopen vijf jaar:

“Dit werk heeft mijn 
zelfvertrouwen 

vergroot.”

Bushra
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Workshop Traineeship Consultancy Impact Efficiency

18

De waardeketen voor onze klanten en onze 
deelnemers volgt het 4 M-model 

Intake Traineeship Workshops CV Work
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Events Traineeship Workshops Impact Inclusion
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GEMEENTEN
INCLUSIEVE 
SAMENLEVING

INCLUSIEVE EN 
EFFICIENTE BEDRIJVEN



Nieuwe inburgeringswet biedt kans
tot opschaling. 
• Gemeenten worden vanaf januari 2022 verantwoordelijk voor inburgering, met 

focus op twee elementen: 1) Nederlands leren en 2) Participeren in de praktijk 

• De meeste Nederlandse gemeenten besteden dit aan via externe partners. 

• Nieuwkomers volgen binnen de nieuwe wet één van drie ‘routes’: de reguliere 

route, een hoger onderwijs-gerichte route, of een praktijkroute. 

• NewBees heeft een unieke positie om aanbestedingen te winnen, vooral voor de 

praktijk- en reguliere routes: 

• Bewezen oplossing met echte impact.

• Lokale aanwezigheid en samenwerkingen door het hele land. 

• Duale oplossingen met taalpartner NLtraining, waarbij we taal en 

participatie samen aanbieden.

• Impactanalyse is door het ministerie van SZW gepubliceerd.

• Eerste aanbestedingen ‘nieuwe stijl’ zijn reeds gewonnen in Friesland, 

Rotterdam, Zaanstad en Leiden.
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Asielzoekers in Europa
± 600,000 per jaar

Rest van Europa Nederland

15%

60%

25%

Asielzoekers in Nederland
± 25,000 per jaar

Hoger-onderwijsroute Reguliere route Praktijkroute

Het aantal nieuwkomers dat naar Europa en Nederland reist 
zal de komende jaren naar verwachting min of meer stabiel 
blijven.   
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• Na 1 locatie in 2016 heeft NewBees nu duurzame teams in 9 steden in 2021.

• Lokale netwerken garanderen een betrokken maatschappelijk 

middenveld en MKB.

• Alle gemeenten waar wij werken hebben de samenwerking met NewBees 

na de eerste contractperiode voortgezet.

In 2022 groeien we naar 20 nieuwe 
locaties, door te offreren op 
aanbestedingen. 
We bouwen voort op warme relaties met 
gemeenten en lokale werkgevers.
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Stichting NewBees

www.new-bees.org
facebook.com/NewBeesNL

info@new-bees.org

CONTACT

22


