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2019 is een bijzonder jaar geweest voor 
NewBees. We zijn nog dichter bij onze 
waarden gekomen, ons team is hechter 
dan ooit en we blijven verbonden met 
onze newbies. Onze focus blijft op talent 
en onze praktische oplossingen op  basis 
van gelijkwaardigheid. We zijn flink 
gegroeid, vooral in kwaliteit. 

Onze mensen zijn de kern van wie we zijn 
en we hebben geïnvesteerd in hun kennis, 
vaardigheden, expertise en welzijn. Meer 
dan de helft van onze medewerkers heeft 
zelf een achtergrond als vluchteling; 
dat voegt veel waarde toe aan onze 
diensten en producten. En we zijn er trots 
op dat we een divers team hebben, niet 
alleen qua achtergrond, maar ook qua 
leeftijd, geslacht, lengte en de voorkeur 
om de linker- of rechterhersenhelft te 
gebruiken. Dat levert prachtig maatwerk 
op. Door onze focus op mensen zijn al 
onze medewerkers bij ons blijven werken  
en was er 0% verzuim.

In Amstelveen is een nieuw team van 
start gegaan, en aan het eind van het 
jaar is er ook in Rotterdam een nieuw 
team begonnen; dit brengt het totaal 
van NewBees teams op vijf, in vijf steden. 

Onze mensen leveren ons product, dat 
zowel online als offline zorgvuldig is 
ontwikkeld om de NewBees teams te 
ondersteunen in datgene waar ze goed 
in zijn: Werken met- en voor mensen. 
Door een duidelijke focus op kwaliteit en 
maatwerk heeft NewBees in 2019 nog 
betere matches gemaakt. Dit blijkt uit de 
cijfers: We hebben meer hoogwaardige 
matches gemaakt dan vorig jaar, met 
als resultaat langere en intensievere 
traineeships die meer dan ooit aansloten 
op individuele talenten. 

In 2019 zijn we verschillende nieuwe 
samenwerkingen aangegaan. We 
ontwikkelden voor verschillende partners 
een op maat gemaakte versie van ons 
online platform. Ook werkten we aan 
projecten in binnen- en buitenland om 
te zorgen dat nieuwkomers hun talenten 
kunnen inzetten en ontwikkelen en met 
succes een loopbaan in hun nieuwe 
thuisland kunnen starten. 

Samen met onze nieuwe partner WAT 
WE DOEN hebben we ons in de tweede 
helft van 2019 voorbereid op een groots 
avontuur. In de eerste helft van 2020 
zullen we door Nederland toeren met 
het toneelstuk ‘Hoe ik talent voor het 
leven kreeg’ en het verdiepingsfestival 
‘De Expeditie’. Dit wordt het startput 
voor drie nieuwe locaties van NewBees 
in drie steden. Hierdoor kunnen we nog 
meer impact maken op het welzijn en de 
arbeidsparticipatie van nieuwkomers.

Dit jaar is geweldig geweest. We hebben 
ons echt gericht op het verhogen van de 
kwaliteit van de matches, en dit wordt 
zeer gewaardeerd door onze newbies. 
Nu zijn we op weg naar een spannend 
nieuw jaar, waarin we door het land 
toeren, ons voorbereiden op nieuwe 
inburgeringswetgeving en op meer 
matches die er toe doen.

Ik ben enorm trots en super enthousiast 
voor 2020. Kom maar op!

Annemiek Dresen
Directeur NewBees

	

NEWBEES’  
2019

* 2019 door het team onder woorden gebracht 



NewBees gelooft in talent. In een maatschappij waar iedereen de kans krijgt om zijn of 
haar talent te gebruiken. Waar je ook vandaan komt. Omdat we geloven dat elk talent 
uniek is. En dat iedereen een bijdrage aan de samenleving kan leveren op basis van 
talent en gelijkwaardigheid.

NewBees bereidt nieuwkomers, vluchtelingen, voor op een baan; op een plek in de 
samenleving. We matchen nieuwkomers aan traineeships bij lokale ondernemers en 
organisaties, waarbij talent en gelijkwaardigheid centraal staan. 
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Ons model begint met het ontmoeten 
van mensen en een verbinding maken, of 
het nu om nieuwkomers, organisaties of 
partners gaat. Dit doet ons team heel goed. 
We kijken er naar uit om je te ontmoeten 
(MEET). Daarvoor hebben we een uniek 
kaartspel ontwikkeld dat we tijdens de intake 
gebruiken. Vertel ons, wat is jouw talent?

Die eerste ontmoeting, of het nu met een 
nieuwkomer, werkgever of een ambtenaar 
is, geeft ons een goed idee van zijn of 
haar plannen, dromen en ambities. Dit 
persoonlijke verhaal is cruciaal voor onze 
mensen om te kunnen doen waar zij zo goed 
in zijn; verbindingen en MATCHES maken!

We maken niet zo maar matches, we maken 
matches die er echt toe doen (MATTER). 
Kwalitatieve matches die kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten en het welzijn van 
nieuwkomers verbeteren. Met elke match 
bouwen we aan een inclusieve maatschappij 
met ruimte voor iedereen en voor elk talent. 
Dat doen we door traineeships op maat 
aan te bieden, door slimme en inclusieve 
technologie te ontwikkelen en door onze 
kennis en verhalen over de kracht van 
diversiteit te delen.

NewBees werkt aan een inclusieve 
samenleving. We streven naar een positieve 
impact op nieuwkomers, bedrijven, de 
overheid en op de samenleving als geheel. 
Niet alleen financieel, maar ook qua 
persoonlijk welzijn en sociale cohesie. Aan 
de hand van analyse, financiën en cijfers 
reflecteren (MEASURE) we hoe ver we zijn 
gekomen, en hoe we onze diensten nóg beter 
kunnen maken.

Alle activiteiten van NewBees kunnen 
worden samengevat in 4 M’s: deze 
beschrijven de verschillende aspecten van 
het werk dat we doen met onze MENSEN, 
onze PARTNERS en ons PRODUCT.

NEWBEES’  
THE 4Ms

98



NEWBEES’  
DREAMTEAM
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Onze mensen maken NewBees tot een succes. Onze matchers 
zijn de link tussen nieuwkomers en lokale organisaties. De 
matchers 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, matches die het 
welzijn van nieuwkomers verbeteren.

NewBees heeft verschillende lokale teams in diverse steden 
in Nederland. De teamleden zijn stevig verankerd in de lokale 
samenleving. Minstens de helft van de matchers heeft zelf een 
achtergrond als nieuwkomer en weet daardoor als geen ander 
wat nodig is en waar we rekening mee moeten houden. De andere 
helft van de matchers zijn lokale doorzetters die in hun omgeving 
een groot netwerk van potentiële werkplekken hebben. Dit levert 
geschikte vacatures in de buurt van iedere nieuwkomer op. 

Gelijkwaardigheid en focus op talent zijn de waarden die de kern 
van alle teams vormen. We zijn dichtbij, praktisch, proactief en 
vol met positieve energie. Daarnaast hebben alle teams hun 
unieke kwaliteiten die aansluiten op het karakter van elke stad.

11

Alles is mogelijk, maar blijf gefocust 
op het doel. Amersfoort heeft grote 
ambities en durft te experimenteren 
om zo de best mogelijke aanpak te 
verkennen.

Start in 2020.

Op de valreep van 2019 is team 
Rotterdam fris en vol energie 
begonnen. Als echte doorzetters 
spreken daden luider dan woorden 
en kunnen ze niet wachten om te zien 
wat 2020 voor hen in petto heeft.

AMERSFOORT

ARNHEM

ROTTERDAM

Ruimdenkend, jong en energiek. 
Dit team is nieuwsgierig en wil 
leren van iedereen die het kantoor 
binnenstapt.

AMSTERDAM

Amstelveen stapt uit de 
schaduw van Amsterdam 
en voor 2020 wordt op groei 
geanticipeerd.

AMSTELVEEN

De plek waar het allemaal begon, 
heeft zich prachtig ontwikkeld. 
Zaanstad begeleidt mensen die een 
eerste stap zetten op een zachte en 
attente manier. 

ZAANSTADStart in 2020.

LEEUWARDEN 



NEWBEES’  
MENSEN EN PARTNERS
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NewBees koppelt nieuwkomers aan traineeships bij 
lokale ondernemers en organisaties, waarbij talent en 
gelijkwaardigheid centraal staan. Tijdens deze ervaring 
leren newbies de Nederlandse arbeidsmarkt kennen en 
gebruiken ze hun talent in een werkomgeving. Hierdoor 
vergroten ze hun kansen op de arbeidsmarkt en verbetert 
hun welzijn.

NIEUWKOMERS

Organisaties en ondernemers ervaren de voordelen 
van een inclusief team terwijl ze nieuwkomers helpen 
bij het opbouwen van Nederlandse werkervaring 
voor op hun CV. Werkgevers profiteren van de 
uiteenlopende perspectieven, kennis en vaardigheden 
die nieuwkomers op de werkvloer meebrengen en 
kunnen worden ondersteund door NewBees’ workshops 
over inclusie op de werkvloer.

NewBees biedt gemeenten en andere overheids-
instellingen ondersteuning bij activiteiten voor 
nieuwkomers ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. 
Newbies sluiten het traineeship af met een hoger 
welzijnsniveau, een grotere inzetbaarheid en een beter 
beeld van hun kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Ook passen onze traineeships binnen de kaders van de 
nieuwe inburgeringswet. 

WERKGEVERS

OVERHEID
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NEWBEES’  
INTAKE

Iedereen die met NewBees wil werken, 
wordt van harte uitgenodigd om ons te 
ontmoeten. We kijken er naar uit.

De reis bij NewBees begint met een 
intakegesprek met één van onze 
matchers (persoonlijke mentor). De 
intake is meestal de eerste keer dat 
de nieuwkomer en de matcher elkaar 
ontmoeten.

Het doel is om het verhaal van onze 
newbie te horen, vertrouwen op te bouwen 
en ervaringen, opleiding, talenten, 
taalniveaus, dromen en ambities te 
ontdekken. Dit kan in het Nederlands, 
Engels of de taal van hun thuisland. We 
bespreken het belang van het zetten 
van de eerste stap en hun perspectief 
op werk. Op basis van deze uitgebreide 
kennis worden mogelijke traineeships 
besproken. Gaan we op zoek naar een 
plekje op een accountantskantoor, een 
boerderij of een zorginstelling? 

Om het intakegesprek op een speelse, 
creatieve, maar toch veilige en 
comfortabele manier te faciliteren, heeft 
NewBees een set met intakekaarten 
gemaakt met 40 verrassende open 
vragen. Door een aantal kaarten te 
trekken wordt onze newbie uitgenodigd 
om in een veilige sfeer zijn of haar 
verhaal te vertellen. Dit is het begin 
van een verbinding gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen tussen matcher en 
nieuwkomer.

De kaarten hebben vier kleuren; er 
zijn tien kaarten per kleur. Elke kleur 
vertegenwoordigt een ander thema. 
De vier thema’s zijn werk, verbinding 
met Nederland, zelfvertrouwen en 
zelfredzaamheid. De nieuwkomer trekt 
van elke kleur een kaart. Hierdoor is 
elke intake informeel, met verrassende 
gesprekken en diepgang, waardoor we 
een routinematige intake uit de weg 
gaan. 

Nu heeft de matcher een goed beeld van 
de newbie, het soort werk wat geschikt 
zou zijn en de stappen die iemand 
kan zetten. Het is helder wat zij van ons 
kunnen verwachten en wat wij van hen 
verwachten. Er wordt een ‘privacy proof’ 
profiel voor de nieuwkomer gemaakt in het 
NewBees online CRM-platform; hier wordt 
alle relevante informatie vastgelegd. De 
newbie heeft hier toegang toe en kan dit 
profiel te allen tijde aanpassen.
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NEWBEES’  
TRAINEESHIP

NewBees matcht  nieuwkomers aan traineeships bij lokale ondernemers en 
organisaties. Traineeships zijn programma’s die op  maat gemaakt zijn om 
de talenten, ervaringen en ambities van nieuwkomers verder te ontwikkelen. 
Nieuwkomers doen praktijkervaring op in een Nederlandse werkomgeving en 
worden daarbij ondersteund door workshops en individuele begeleiding van 
onze matchers.

Het traineeship van NewBees draagt bij aan participatie en een inclusieve 
samenleving, en bestaat uit de volgende stappen:

17

Aanmelden via het NewBees    
online platform

Match tussen nieuwkomer 
en werkgever 

Zoektocht naar een geschikte 
plek in de buurt om talenten te 
ontwikkelen

Werkbezoeken om te 
beoordelen wat er aan 
beide kanten kan worden 
verbeterd en ontwikkeld

Intake met een matcher om 
elkaar te leren kennen

Contract om afspraken te 
formaliseren 

Gesprek tussen nieuwkomer 
en werkgever

Evaluatie van het 
traineeship 

0. AANMELDING 4. MATCH

2. ZOEKTOCHT

6. WERKBEZOEK

1. INTAKE

5. CONTRACT

3. SOLLICITATIEGESPREK

7. EVALUATIE

Certificaat voor nieuwkomer 
met advies, complimenten 
en verworven competenties 

8. CERTIFICAAT
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TOP MATCHES  
AMSTERDAM

Khalil was enorm toegewijd 
en gemotiveerd om de 
Nederlandse taal te leren en 
zijn carrièremogelijkheden te 
verkennen. We hebben hem 
gematched aan een speeltuin. 
Khalil, de werkgever en zijn 
matcher waren erg onder de 
indruk en blij met het resultaat.

Barni is een chemicus uit Syrië 
met meer dan 40 jaar ervaring. 
We hebben hem aan een 
middelbare school gematched 
waar hij nu zijn talent en ervaring 
gebruikt als onderwijsassistent 
in scheikunde en natuurkunde. 
Hij verbetert zo zijn Nederlands 
en leert over het Nederlandse 
onderwijssysteem. De studenten 
en docenten leren veel van 
hem en zijn ervaring bij een 
waterzuiveringsbedrijf in Syrië. 

We hebben Seeryz aan 
theaterorganisatie ‘WAT WE 
DOEN’ gematched. Seeryz is 
productieassistent en is de link 
tussen de organisatie en de 175 
acteurs die in 7 Nederlandse 
steden het podium betreden. Ze 
is van grote toegevoegde waarde 
geweest voor de organisatie. 
Wat begon als een traineeship, 
groeide uit tot een betaalde 
baan.

KHALIL

BARNI

SEERYZ

Toen de jonge Zebib uit Eritrea 
naar NewBees kwam, was het 
eerste wat ze zei: ‘Ik wil voor 
ouderen zorgen’. We koppelden 
haar aan Cordaan, de grootste 
zorginstelling in Amsterdam. 
Daar hebben ze haar ervaren als 
een betrokken en enthousiaste 
medewerker. Zebib is nu van 
plan om een opleiding in de 
gezondheidszorg te volgen om 
verpleegkundige te worden. 

ZEBIB
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TOP MATCHES  
ZAANSTAD

Tijdens de intake vroegen we 
Vivian wat ze het leukst vindt 
aan Nederland. Ze antwoordde 
‘het Rijksmuseum’. Het werd snel 
duidelijk dat ze van kunst houdt. In 
Zaanstad hebben we een prachtig 
museum - het Zaans Museum, dus 
we hebben de match gemaakt! 
Haar Nederlands verbetert enorm 
en ze geeft rondleidingen door het 
museum in het Nederlands.

Tijdens de UITmarkt in Zaandam 
hebben we twaalf newbies 
gematched om op allerlei 
manieren te helpen bij het 
organiseren van deze start 
van het culturele seizoen. De 
organisatie was erg blij met de 
hulp: “Een echte verrijking en 
we hopen ook voor volgend jaar 
op een prettige samenwerking”. 
Ook de newbies waren trots en 
opgetogen. Niet alleen hadden 
ze van het werk genoten, ze 
hadden ook allerlei culturele 
instellingen en initiatieven in 
Zaanstad leren kennen.

VIVIAN

UITMARKT
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Qin, in China geboren, is onlangs 
naar Nederland gekomen. Ze 
doet wat ze kan om haar plekje 
in de Nederlandse samenleving 
te vinden, en dat gaat heel goed. 
We koppelden haar aan De Faam, 
een school voor kinderen met 
leerproblemen. De kinderen helpen 
haar om Nederlands te leren en 
ze gaan graag op stap met Qin, 
bijvoorbeeld om boodschappen 
te doen. Ook is de werkgever zeer 
tevreden: “Ze is een echte aanwinst 
voor de school.” 

Dit jaar ontmoetten we een gezin 
dat vanwege een moeilijke start 
uit Groningen was verhuisd. We 
hebben de vader, Tony, aan het 
Rode Kruis kunnen matchen om 
op de ICT-afdeling te werken. 
Zo heeft NewBees een verschil 
hebben kunnen maken in het 
langzaam heropbouwen van zijn 
vertrouwen in zichzelf en in de 
samenleving.

QUIN

TONY’S FAMILY
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TOP MATCHES  
AMERSFOORT

Ali kwam bij ons met een achtergrond 
in financiën en het bankwezen. Hij was 
enthousiast en wilde meteen aan de 
slag. De belangrijkste prioriteit voor 
hem was Nederlands leren. Daarom 
hebben we hem gematched aan 
Petje Af; een zondagsschool die elke 
zondag activiteiten voor kinderen 
organiseert om verschillende 
soorten vaardigheden te leren, zoals 
omgaan met geld. 

We hebben Nesrim als een echte 
creatieveling leren kennen. 
En haar gematched aan een 
creatief bureau, hoewel dat 
betekende dat ze haar kennis 
en ervaring een beetje moest 
bijschaven. De match was een 
succes! Zozeer zelfs, dat Nesrim 
en haar baas Paula goede 
vrienden zijn geworden en af en 
toe gezellig samen eten.

ALI

NESRIM
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Vatma is een Turkse IT-docent 
met jarenlange ervaring. Haar 
grootste wens was om haar 
talent en werk als IT-docent 
in Nederland in te zetten. We 
hebben haar kunnen matchen 
aan Corderius College, waar ze 
inderdaad als IT-docent terecht 
kon! Hierdoor kon Vatma direct 
haar eigen beroep in Nederland 
uitoefenen. 

We hebben Bakri tijdens een 
van onze ‘Meet & Match’-
evenementen ontmoet. We 
kwamen er achter dat hij vroeger 
in Syrië op het podium heeft 
gestaan en wilde zijn talent hier 
ook graag gebruiken. We hebben 
Bakri met succes gematched 
aan theaterproducent ‘WAT WE 
DOEN’ en het toneelstuk ‘Hoe 
ik talent voor het leven kreeg’. 
Hij was heel blij om aan alle 
repetities en voorstellingen mee 
te doen.  

VATMA

BAKRI
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NewBees ontwikkelde een unieke methode en een online 
matching platform dat de taal spreekt van degenen die hier 
gebruik van maken: Nieuwkomers. We combineren slimme 
technologie met sociaal contact zodat we altijd dichtbij 
zijn. Persoonlijk en praktisch.

Dit platform wordt gebruikt in verschillende fases van het 
traineeship, zoals de aanmelding, de intake en gedurende 
het traineeship om alle opgedane kennis en ervaring online 
vast te leggen en te valideren.

ONLINE
OPLOSSINGEN

Het is ONLINE toegankelijk, en GEMAKKELIJK 
te gebruiken door mensen uit verschillende 
culturen en in vele talen;

Het is eenvoudig te NAVIGEREN;

Certificaten worden automatisch geüpload, 
waardoor de deelnemers VAARDIGHEDEN 
kunnen VALIDEREN;

Contracten en andere gegevens worden 
opgeslagen, zodat een IMPACTANALYSE 
eenvoudiger wordt;

Het voldoet geheel aan PRIVACY WETGEVING.

Het NewBees-platform werkt goed vanwege haar eenvoud en 
kernfuncties: het is gemakkelijk te navigeren, zowel voor newbies 
als voor matchers. Het helpt om matches te maken die ertoe 
doen.

Het NewBees-platform is volledig ontwikkeld door programmeurs 
met een achtergrond als vluchteling. De meesten zijn afgestudeerd 
aan het Hack Your Future-programma. Dit is een organisatie die 
nieuwkomers opleidt tot programmeurs in de populaire Node JS-
taal. 

Bij NewBees bieden we hen een betaalde baan en de 
mogelijkheid om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en 
waarde toe te voegen. NewBees licentieert het platform, zodat 
het ook beschikbaar is voor andere organisaties die werken aan 
talentontwikkeling.
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Tijdens het traineeship krijgen newbies 
persoonlijke ondersteuning en volgen ze 
een serie workshops die hen ondersteunt 
bij het betreden van de Nederlandse 
werkvloer. De workshops zijn ontwikkeld 
en worden gefaciliteerd door de 
NewBees matchers.

Tijdens het traineeship volgen 
nieuwkomers drie van deze workshops in 
hun eigen stad. Deze worden geleid door 
hun eigen matcher, en bijgewoond door 
andere nieuwkomers. 

Het peer-to-peer karakter van de 
workshops is de sleutel tot succes. 
Nieuwkomers, of ze zich nu in hetzelfde 
of in een ander stadium van het 
arbeidsproces bevinden, steunen 
elkaar door ervaringen te delen. 
Dit kan gaan over hoe de rollen en 
verantwoordelijkheden in hun team zijn 
georganiseerd, of hoe ze omgaan met 
het beginnen van een compleet nieuwe 
carrière. Maar nieuwkomers ervaren ook 
peer-to-peer-ondersteuning van hun 
matchers die de workshops faciliteren 
en die zelf soortgelijke stappen hebben 
doorlopen.

Tijdens deze workshops krijgen 
nieuwkomers informatie en leren 
ze belangrijke vaardigheden zoals 
solliciteren en zichzelf presenteren.  
Ze krijgen inzicht in hun mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt en kunnen hun 
ervaringen en netwerk met elkaar 
delen. Samen zoeken ze naar praktische 
oplossingen voor eventuele problemen 
die ze tegen kunnen komen.

Er zijn meerdere workshops met 
verschillende thema’s. Er bestaat 
er één over netwerken, één over 
talentontwikkeling en weer een ander 
over het concept van vrijwilligerswerk en 
de Nederlandse arbeidscultuur.

Ook kan het zijn dat er bepaalde 
onderwerpen zijn die extra aandacht 
vereisen en dus specifiek voor 
een bepaalde tijd of stad worden 
aangesneden. Daarnaast kunnen we 
speciale workshops verzorgen voor 
specifieke groepen aanwezigen, zoals 
voor mensen die willen werken in de 
zorg, in de bouw of in de accountancy. 
Of voor mensen die een vergelijkbare 
achtergrond delen of uit hetzelfde land 
komen, zoals Eritrea.

Er worden verschillende manieren van 
leren en kennisoverdracht gebruikt, zoals 
video’s, (toneel)spel, digitaal en geprint 
materiaal en gastsprekers.

NEWBEES’  
WORKSHOPS

27
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NEWBEES’  
CERTIFICATEN

Na een succesvolle afronding van het traineeship 
ontvangen nieuwkomers een certificaat. Deze wordt 
aan het einde van het traineeship ingelijst en feestelijk 
gepresenteerd door de matcher. Dit certificaat 
bevat een referentie van zowel de werkgever als van 
NewBees, waarmee de waarde van de competenties 
die de nieuwkomer heeft ontwikkeld wordt gevalideerd. 
Het certificaat wordt opgeslagen in het persoonlijke 
profiel van de nieuwkomer op het online platform, 
zodat hij of zij deze ook voor toekomstige sollicitaties 
kan gebruiken.

CERTIFICATEN

“Je wilt en moet iemand 
prijzen voor het nemen 
van de eerste stap.”

SHATHA, MATCHER IN ZAANDAM
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HANDLEIDING

Elke NewBees-medewerker heeft een 
digitale en papieren toolkit met een 
gedetailleerde beschrijving van het 
hele traineeship.

HANDIGE WAAIER

De matchers van NewBees begeleiden 
newbies in alle fases van het traineeship. 
Elke fase bestaat uit meerdere stappen 
en heeft een andere focus. 

Daarom is er een handige waaier 
gemaakt om de matchers te 
ondersteunen bij de verschillende 
stappen van dit proces. Deze bevat 
tips voor het intakegesprek, voor 
het maken van een goede match, 
voor het kennismakingsgesprek met 
de werkgever, voor het opstellen 
van het contract en vragen voor het 
werkbezoek en de eindevaluatie. Ook 
staan er tips in de waaier die van pas 
kunnen komen bij de workshops, zoals 
mogelijke ‘ijsbrekers’. 

Alle tips zijn beknopt en praktisch. 
Hierdoor blijft de laptop gesloten en blijft 
de realtime en persoonlijke verbinding 
met de nieuwkomer, matcher en 
werkgever optimaal.

TRAINING

In 2019 heeft het NewBees team 
zich gericht op het maken van een 
kwaliteits- en professionaliteitsslag in de 
dienstverlening aan nieuwkomers, en het 
vergroten van kennis en vaardigheden 
over het traineeship en de doelgroep. 

Daartoe is een aantal trainingen 
gevolgd met als doel:

• Verdieping in de professionele 
begeleiding van alle stappen van 
het traineeship zoals beschreven in 
het handboek;

• Verhoogde bewustwording van het 
eigen culturele kader;

• Het aanleren van interculturele 
vaardigheden en voordeel halen uit 
culturele diversiteit;

• Kennis verwerven over het gebruik 
van intrinsieke motivatie voor 
vrijwilligerswerk;

• Verhoogd bewustzijn van 
verschillende gesprekstechnieken 
die kunnen worden toegepast om 
gelijkheid in gesprekken tot stand te 
brengen;

• Opbouwen van vaardigheden 
om langdurige relaties met zowel 
nieuwkomers als werkgevers te 
onderhouden en om te gaan met 
diverse culturele perspectieven;

NEWBEES’  
TEAM TOOLKIT
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34

Dit is Nagham. Nagham is onze 
matcher in Rotterdam en programmeur 
van het NewBees online platform. Ze 
komt oorspronkelijk uit Raqa, Syrië. Toen 
ze in Nederland aankwam, werd al snel 
duidelijk dat ze haar eigen expertise 
in de landbouwtechniek hier niet kon 
inzetten. “Mijn diploma heeft de reis 
naar Nederland niet overleefd.”

Maar je bent nooit te oud om te 
leren, dus besloot ze een nieuwe weg 
in te slaan en een nieuwe carrière 
te beginnen. Via Hack Your Future, 
codeerschool voor vluchtelingen, kreeg 
ze de kans om codeertaal te leren. Zo 
kwam ze bij NewBees terecht. In eerste 
instantie als stagiair in ons IT-team, en 
meer recent met een betaalde baan als 
programmeur en als matcher op onze 
nieuwe locatie in Rotterdam.

Wat vindt ze het mooiste aan 
Nederland? “Dat je hier niet alleen kunt 
dromen, maar je dromen ook kunt laten 
uitkomen. Ik hou van dromen en ga er 
achteraan. Heb je een droom? Dan ben 
je al halverwege.”

“Je kunt anderen vragen om die droom 
te helpen waarmaken, maar uiteindelijk 
moet je het echt zelf doen. Je moet 
gemotiveerd zijn om te bereiken wat je 
wilt. Want zoals mijn collega Shatha ook 
zegt:

WAAROM HET ER  
TOE DOET 

TEAM
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“Anderen 
kunnen je helpen 
bij het bouwen 
van de brug, 
maar je zult er 
zelf overheen 
moeten lopen.”
NAGHAM, MATCHER BIJ 
NEWBEES ROTTERDAM

“Ik hou van dromen 
en ga er achteraan.”



Bestaat er een betere manier om een nieuw land te leren kennen 
dan je in het verleden te verdiepen? In het Gemeentearchief 
Zaanstad doen zeven nieuwkomers dat.

De werkruimte van de vrijwilligers in het archief is van vloer tot 
plafond gevuld met kasten met historische documenten uit het 
verre verleden van Zaandam. Met een indrukwekkende collectie 
historische foto’s, films, boeken en kranten vormen de archieven 
een mooie, levende herinnering aan de regio.

Het vergt veel werk om de documenten goed te bewaren, en 
dit is een geweldige plek om nieuwe vaardigheden te leren, 
Nederlands te oefenen en nieuwe mensen te ontmoeten. Het 
team werkt samen om de medewerkers te helpen bij het opslaan, 
sorteren en behouden van de documenten. Het resultaat? Een 
duik in het verleden en een bijdrage aan het creëren van een 
betere toekomst.

WAAROM HET ER  
TOE DOET
NEWBIE
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BEHOUD VAN HET VERLEDEN TERWIJL JE BOUWT AAN DE TOEKOMST:   
Newbees houden de geschiedenis 
van Zaandam in leven het 
Gemeentearchief Zaanstad
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“Thuis blijven is voor mij geen 
optie. Ik werk graag.”

“Het is geweldig 
om nieuwe mensen 
te ontmoeten, en 
belangrijk bij het 
bouwen aan een 
nieuwe toekomst.”

“Ik heb het gevoel 
dat ik deel uitmaak 
van de geschiedenis 
- de geschiedenis 
van mijn nieuwe 
land.”

WAAROM HET ER 
TOE DOET

NEWBIE

Elena, geboren in Rusland, is veelal 
gefascineerd door de oude documenten 
die ze tegenkomt. Het is een avontuur 
om over de Nederlandse geschiedenis 
te leren; van het vinden van tientallen 
jaren oude documenten die in een 
ongeopend tafelkleed verborgen waren, 
tot prachtige oude boeken met gouden 
bindingen tegen komen. Er valt altijd 
iets nieuws te ontdekken.

“Het was erg belangrijk voor mij om 
dit vrijwilligerswerk te doen. Het was 
de eerste stap in mijn nieuwe leven en 
mijn nieuwe toekomst”, zei ze. “Je kunt 
nieuwe mensen ontmoeten, de taal 
oefenen, nieuwe manieren van leven 
begrijpen. Als je niets doet, bouw je niets 
op. Dus het is een goed begin voor mij - ik 

heb het gevoel dat ik deel uitmaak van 
de geschiedenis, de geschiedenis van 
mijn nieuwe land.”

Haar hoop voor de toekomst? “In 
Rusland had ik een diploma economie 
van het hoger onderwijs. Ik werkte als 
accountant. Ik hoop dit in de toekomst 
weer in Nederland te doen. Maar eerst 
moet ik beter Nederlands spreken, dus ik 
moet studeren en oefenen.”

Elke vrijdag springt Muhmad op zijn fiets 
om in de archieven te werken; dit doet 
hij nu al bijna een jaar lang. Toen we 
hem vroegen wat het voor hem betekent 
om dit werk te doen, glimlachte hij: “Ik 
heb nog geen fulltime baan, dus ik heb 
tijd. Thuis blijven is voor mij geen optie. 
Hier kan ik met anderen samenwerken 
en Nederlands leren”.

Mona, uit Syrië, heeft een jaar in de 
archieven doorgebracht. Wat vindt ze 
het leukst? “Het is een activiteit. Ik wil 
niet de hele tijd thuis blijven”, zei ze. “Ik 
werkte 30 jaar als wiskundelerares in 
Syrië en ik werk graag. Ik kan niet gewoon 
thuis blijven. Hier kan ik Nederlands leren 
en met mijn collega’s kletsen; het is 
geweldig.” “Door vrijwilligerswerk leer ik 
hoe Nederlanders werken”, zei ze. “Ik kan 
zien wat ze doen, hoe ze werken - het is 
erg handig.”

George geniet na zeven maanden bij 
het archief het meest van de sociale 
interactie: “Ik vind het leuk om nieuwe 
mensen te ontmoeten en Nederlands te 

spreken en te oefenen”, zei hij. “Samen 
een kopje koffie of thee drinken. Het is een 
geweldige manier om nieuwe mensen te 
ontmoeten, en dat is heel belangrijk bij 
het bouwen aan een nieuwe toekomst.”

Waarom is het belangrijk om betrokken 
te raken? “Het is proactiever”, zei hij. 
“Thuis blijven of naar de supermarkt 
gaan is niet genoeg. Ik wilde werken 
omdat ik contact met mensen wil.” Het 
werk heeft geleid tot vriendschap met 
zowel andere Syriërs als Nederlanders: 
“Er is een Nederlands echtpaar dat mij 
één keer per week thuis bezoekt om 
met mij een kopje koffie te drinken en 
Nederlands te praten.”

“NewBees is geweldig omdat ze altijd 
activiteiten en workshops organiseren: 
Daar hou ik van. Daarnaast zijn de 
mensen allemaal erg behulpzaam en 
vriendelijk.”
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WAT WE DOEN is een partner van 
NewBees. De theaterorganisatie heeft 
een aantal van de mensen die we 
met hen hebben gematched in dienst 
genomen.

Floris van Delft, artistiek leider van 
WAT WE DOEN, beschrijft zijn ervaring: 
“Onlangs vertelde ik iemand dat het 
ontwikkelen van ‘Hoe ik talent voor het 
leven kreeg’ vergelijkbaar is met een 
lange bergwandeling. Aan het begin 
van de klim heb je geen idee wat er 
achter de bergkam zit. Wanneer je de 
top bereikt en eindelijk uitzicht hebt, 
wordt de rest van de reis duidelijker. In 
dit project ontdekken we stukje bij beetje 
het volgende deel van de route.

Tijdens de audities zochten we naar 
nieuwkomers die mee wilden doen aan 
het stuk. In alle zes de steden hebben we 
een indrukwekkend aantal deelnemers 
kunnen selecteren. Daar waren we blij 
om en trots op. Maar toen begon het 
beklimmen van de volgende berg; de 
repetities. Met allerlei mensen uit allerlei 
landen, die allerlei talen spreken en 
allemaal op hun eigen manier bewegen.

Samen hebben we de ‘choreografie van 
wachten’ gecreëerd, zo hebben we het 
genoemd. Naast de artistieke zoektocht 
moesten we ook continu uitzoeken 
hoe we konden samenwerken. Bij elke 
bijeenkomst besloten we opnieuw welke 
taal we zouden spreken, zowel letterlijk 
als cultureel. Soms was het best moeilijk 
om een idee te krijgen van wat mensen 
bedoelden of voelden.

In eerste instantie hielp NewBees met de 
audities en rekrutering, maar naar mate 
het project vorderde werden de mensen 
bij NewBees onze gidsen. NewBees 
heeft onze organisatie geholpen om 
nog inclusiever te worden, om andere 
manieren om naar de wereld te kijken te 
omarmen en onszelf kritisch te bekijken. 
Hoewel het een ontdekkingstocht was, 
vond ik dat erg bemoedigend.

Miscommunicatie en artistieke 
vraagstukken zijn op ons pad gekomen. 
Gelukkig houden we van lange 
bergwandelingen. Het geeft ons het 
gevoel dat we leven. En het laat zien 
dat als je jezelf toestaat de ander te 
zien, je creatie groter wordt.

Floris van Delft

WAT WE DOEN

WAAROM HET ER  
TOE DOET

WERKGEVER
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“NewBees heeft onze 
organisatie geholpen om nog 
inclusiever te worden.”



“De innovatieve manier waarop 
NewBees de impact van hun 
matches meet, is vrij uniek.”
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NewBees werkt met verschillende steden samen om op lokaal niveau 
relevante matches te maken. De stad Zaanstad is al jarenlang partner van 
NewBees.

Jarik Bouw, kennisspecialist in Zaanstad, beschrijft de samenwerking: 
“NewBees draagt echt bij aan de missie en visie van Zaanstad: Iedereen laten 
deelnemen aan onze samenleving. In Zaanstad proberen we nieuwkomers zo 
snel mogelijk te betrekken bij methoden en instrumenten die hun situatie ten 
goede komen.

De aanpak van NewBees is een waardevolle aanvulling, omdat deze 
praktisch is en gericht op mensen. Bovendien is de innovatieve manier 
waarop NewBees de impact van hun matches meet uniek. Als stad werken 
we graag samen met NewBees; samen leren we en werken we naar inclusie 
en integratie toe.”

Jarik Bouw
Gemeente Zaanstad 

WAAROM HET ER  
TOE DOET
OVERHEID

In samenwerking met WAT WE DOEN en partner OpenEmbassy, 
ontwikkelde NewBees een workshop voor werkgevers over 
het faciliteren en managen van een inclusieve werkvloer. 
Deze workshop is beschikbaar voor werkgevers, managers en 
organisaties die geïnteresseerd zijn in inclusie en de voordelen 
van een divers team. De workshop is ontwikkeld als onderdeel van 
het project ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’, ondersteund 
door Instituut GAK.

WAAROM HET ER  
TOE DOET 

WORKSHOP
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PROSOCIAL

Voor mensen tussen 18 en 30 jaar oud 
die in Amsterdam en omgeving wonen, 
biedt NewBees een leuke kans om hun 
talent te laten gelden: ProSocial. Na 
een maand PRO-training gefaciliteerd 
door experts, kiezen deelnemers waar 
ze hun vaardigheden en talent in de 
praktijk zullen brengen. Deelnemers 
bouwen een online CV op en ontvangen 
een certificaat met hun vaardigheden 
en talenten en een referentie van de 
werkgever.

REWIP

Op internationaal niveau is NewBees 
toegetreden tot een consortium voor het 
Erasmus+ Key Action 2-project REWIP: 
Refugee Empowerment and Work 
Integration Program, een Erasmus+ 
“Strategic Partnership for Youth” 
-project.
 
Het project richt zich op de integratie 
van jonge vluchtelingen en het 
vergroten van hun inzetbaarheid. Het 
brengt ook jeugdorganisaties samen 
om effectieve methoden te ontwikkelen 
en te delen om dit gemeenschappelijke 
doel te bereiken.

NewBees adviseert over het creëren 
van een succesvol integratie-instrument 
door vrijwilligerswerk voor jonge 
vluchtelingen in Zuid-Europa, met name 
in Griekenland en Italië.

SAMEN ZORGEN DAT  
HET ERTOE DOET
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‘HOE IK TALENT VOOR HET 
LEVEN KREEG’ 

NewBees werkt samen met 
theaterorganisatie WAT WE DOEN 
voor de voorstelling ‘Hoe ik talent voor 
het leven kreeg’. Het is een toneelstuk 
gebaseerd op het beroemde boek van 
Rodaan Al Ghalidi, die negen jaar in 
een Nederlands AZC heeft gewacht. 
Het wordt in het voorjaar van 2020 in 
theaters door heel Nederland gespeeld.

‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’ geeft 
een kijkje in het, soms bizarre, leven 
van de mensen die in het AZC wonen 
en werken en hopeloos verstrikt raken 
in het systeem. De cast bestaat uit 175 
nieuwkomers, waarvan het merendeel 
door NewBees aan WAT WE DOEN werd 
geïntroduceerd. Bovendien koppelde 
NewBees mensen met de juiste expertise 
aan het productieteam van WAT WE 
DOEN.

Voor en na de voorstelling biedt ‘De 
Expeditie’ verdere verkenning van 
verhalen over migratie en vluchtelingen: 
het is een verdiepingsprogramma waar 
inhoud en ontmoetingen samenkomen. 
NewBees neemt deel aan ‘De Expeditie’ 
met verschillende workshops voor zowel 
nieuwkomers als werkgevers.

Mensen die in AZCs wonen, andere 
nieuwkomers, theaterliefhebbers, 
beleidsmakers, bedrijven, artiesten en 
bezoekers worden allemaal uitgenodigd 
om het stuk te zien en ‘De Expeditie’ 
te bezoeken om hun perspectief te 
verbreden, elkaar te ontmoeten en 
migratiegerelateerde onderwerpen te 
bespreken.

Bovendien nodigt NewBees de 
nieuwkomers die in het stuk optreden 
uit om ook andere traineeships te 
doen en aan hun carrière te blijven 
werken. Hiervoor gaan we begin 2020 in 
verschillende Nederlandse steden, zoals 
Leeuwarden en Arnhem, nieuwe teams 
kickstarten.

Dus wanneer het toneelstuk naar een 
andere stad doorgaat en de show voorbij 
is, zal NewBees er zijn om op die positieve 
energie door te bouwen en mensen te 
ondersteunen bij hun volgende stap. 
NewBees zorgt dat de betekenisvolle 
verbindingen die worden gemaakt, 
worden opgevolgd en gaan bijdragen 
aan een meer inclusieve samenleving.

NATIONALE EN INTERNATIONALE 
SAMENWERKINGEN MET ANDEREN
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IMPACT SYMPOSIUM 2019

In maart 2019 organiseerde NewBees 
haar eerste Impact Symposium, waarin 
we de impact presenteerden die we op 
onze stakeholders hebben; deelnemers, 
bedrijven, medewerkers, de overheid 
en de samenleving als geheel.

Meer dan 100 mensen woonden een 
presentatie bij van Impact Institute 
over de impact van NewBees in 
Zaanstad in 2018, evenals verschillende 
breakout-sessies over het vormgeven 
van een nieuwe integratiewet, die naar 
verwachting in 2021 in werking zal treden.

Vertegenwoordigers van verschillende 
partners, nationale instellingen en meer 
dan 20 gemeenten deelden hun kennis 
en expertise over integratie, impact 
maken en wat te verwachten van het 
nieuwe beleid dat in 2021 van kracht 
gaat.

NIEUW ONDERZOEK

Impact Institute heeft in 2019 een nieuwe 
studie en analyse uitgevoerd, waaruit 
blijkt dat de aanpak van NewBees grote 
maatschappelijke waarde creëert voor 
deelnemers, overheid, bedrijven en de 
samenleving als geheel. 

Deze analyse werd gefinancierd door 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, en maakte deel uit 
van een reeks pilots om methodologieën 
te evalueren en daarvan te leren 
ter voorbereiding voor de nieuwe 
inburgeringswet. 

IMPACT  
ANALYSE
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Na de impactanalyse die het Impact 
Institute publiceerde over de activiteiten 
van NewBees in Zaanstad, werd in 2019 
een nieuwe studie uitgevoerd naar de 
impact van de traineeships van NewBees 
op de samenleving*.

Uit deze analyse bleek dat de aanpak 
van NewBees grote maatschappelijke 
waarde creëert door nieuwkomers actief 
met traineeships te matchen:

• De activiteiten van NewBees hebben 
vooral een sterk positief effect op 
het welzijn van haar deelnemers. 
Door te werken kunnen mensen 
verschillende manieren van welzijn 
ervaren. Voorbeelden zijn een 
algemene werktevredenheid, meer 
sociale banden, een verandering 
in sociale status en een verhoogd 
gevoel van autonomie

• De impact op de overheid is ook 
positief. De toename van het aantal 
mensen dat vanwege de activiteiten 
van NewBees werkt, leidt tot lagere 
overheidsuitgaven voor sociale 
diensten en hogere inkomsten uit 
inkomstenbelasting.

• De positieve impact op de 
samenleving is vooral het gevolg van 
de toename van het welzijn binnen 
de families van de deelnemers. Dit 
komt door hun verbeterde werk en 
sociale situatie.

• Anderzijds moeten we concluderen 
dat er een toename optreedt in 
(de perceptie van) een (over)volle 
arbeidsmarkt. 

Als we inzoomen en naar de impact 
op deelnemers kijken, kunnen we het 
welzijnseffect van werk zien en dit in vier 
categorieën verdelen; sociale banden, 
sociale status, autonomie en het 

algemene effect van werkgelegenheid 
op welvaart: 

• Het welzijnseffect is gebaseerd op 
het verschil tussen werkenden en 
werklozen en vermenigvuldigd met 
het aantal deelnemers van NewBees 
in vergelijking met nieuwkomers die 
zelf werk zoeken.

• De waarde van welzijn per deelnemer 
wordt in tevredenheid gemeten met 
een statistische analyse op basis van 
gegevens uit de European Social 
Survey. Levensvoldoening wordt 
uitgedrukt in geld met behulp van 
een model dat het besteedbaar 
inkomen dat mensen gebruiken om 
hun levensvoldoening te verhogen 
kwantificeert.** 

Het creëren van human capital door 
werkervaring, inkomensverbetering, het 
welvaartseffect van culturele integratie 
en vermindering van discriminatie op het 
werk zijn andere belangrijke en positieve 
effecten.

Vanwege de overeenkomsten in de 
activiteiten van de verschillende 
NewBees-teams, gaan we uit van een 
vergelijkbare impact per deelnemer op 
alle locaties. 

IMPACT  
ANALYSE
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* Deze analyse betreft de activiteiten van 
NewBees van januari 2019 tot en met december 
2019 en hun impact voor de komende twee 
jaar. Kapitaalvorming op lange termijn is 
een uitzondering; een langetermijnhorizon 
(2021 en verder) wordt in de impactprojecties 
meegenomen.
** Gebaseerd op Dolan, P. and Fujiwara, D. (2012). 
Valuing adult learning: Comparing wellbeing 
valuation to contingent valuation en Fujiwara, 
D. (2013). A general method for valuing non-
market goods using wellbeing data: Three-stage 
wellbeing valuation.



Geen geslacht 0.43%

TOTAAL  
AANTAL UUR 
VRIJWILLIGERSWERK 
OF STAGE

13,345

EURO
TOEGEVOEGDE 
WAARDE

146,795

AANTAL 
MATCHES 381

2018

Man 65%

Vrouw 35%

ZAANSTAD AMSTERDAM
242 72

AMERSFOORT
67

7,455 2,633 3,257

82,005 28,963 35,827

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

AANTAL 
PARTNERS
DAT VRIJWILLIGERSWERK OF 
STAGES AANBIEDT

82 49 17 16

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

VS 
2018

17.386,50

€191.251,50

337

LANDBOUW EN TOERISME 3,91%

2019

Man 63,79%

Vrouw 35.78%

ZAANSTAD AMSTERDAM
150 86

AMERSFOORT
97

9.756,50 3.608 3.902

€107.321,50

123 72 34 15

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

ZAANSTAD AMSTERDAM AMERSFOORT

KLEINHANDEL 1,95%

CREATIEF 11%

HORECA 12,93%

IT 4,83%

MODE 3,35%

LOGISTIEK EN BOUW 7,63%

ADMIN EN DIENSTEN 16,76%

ZORG EN ONDERWIJS 33,47%

WERKGEBIEDEN

5352

MENSEN  
GEMATCHED 206

ZAANSTAD AMSTERDAM
111 42

AMERSFOORT
53

LANDBOUW EN TOERISME 3%

KLEINHANDEL 5%

CREATIEF 10%

HORECA 11%

IT 5%

MODE 1%

LOGISTIEK EN BOUW 6%

SPORTS 2%

ADMIN EN DIENSTEN 6%

ZORG EN ONDERWIJS 25%

WORKING 
AREAS

DIVERSE 27%

232
ZAANSTAD AMSTERDAM

95 76
AMERSFOORT

57

AMSTELVEEN
4

2

AMSTELVEEN

AMSTELVEEN

AMSTELVEEN

AMSTELVEEN
4

2019
IN EEN NOTENDOP

€39.688 €42.922 €1.320

120

SPORTS 3,35%

ZORG 18,21%
ONDERWIJS 3,66%

MAATSCHAPPELIJK WERK 11,60%

TOTAAL  
AANTAL UUR 

EURO
TOEGEVOEGDE 
WAARDE
AANTAL 
PARTNERS
DAT VRIJWILLIGERSWERK OF 
STAGES AANBIEDT

MENSEN  
GEMATCHED

TOTAAL AANTAL
MATCHES

In 2019 heeft NewBees meer mensen 
gematched dan in 2018, zij het in minder 
matches. Dit betekent dat de matches 
per persoon langer en intensiever waren 
en meer in lijn met de talenten van de 
deelnemers. Er is in 2019 meer waarde 
toegevoegd dan het jaar ervoor*.

DIVERSE 0,82%



• Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij u naar de jaarcijfers van 2018

BATEN
 € 542,334

Amsterdam 23%

Donaties  € 3,437

Omzet  € 6,000

Fondswerving   € 275,500

Project financiering overheid  €257,397

VS 
2018

• De managementkosten waren 17% van het totale budget
• Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij u naar de jaarcijfers van 2019

5554

BATEN
 € 495,368

BEGROOT  € 518,200

Baten van particulieren en 
bedrijven   € 2,000

Begroot   € 9,700

Baten uit  
bedrijven   € 4,388

Begroot   € 4,000

Baten uit  
subsidies    € 282,980

Begroot   € 307,000

Baten van andere organisaties 
zonder winststreven    € 206,000

Budgeted   € 197,500

KOSTEN*
 € 497,012

(2017: € 243,808)
Administratie, huren en  
algemene kosten 3%

Amersfoort 10%

Globaal 9%

Amsterdam 12%

Zaanstad   57 %

IT 9%

KOSTEN*
 € 552,638

Amersfoort  23%

Zaanstad 40%

Rotterdam  7%

2019 CIJFERS 
IN EEN NOTENDOP

Amstelveen 7%



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

Verzelfstandiging van 
de NewBees teams op 
verschillende locaties.

NewBees is een ‘great 
place to work’ volgens haar 

medewerkers.

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

Verdere impact meting om 
het NewBees traineeship zo 
effectief mogelijk te maken.

NewBees-medewerkers zijn experts 
op het gebied van matching; 

ze werken binnen de NewBees-
richtlijnen en maximaliseren hun 

eigen talenten.

NewBees is nog steeds een 
‘great place to work’.

Het NewBees Traineeship is 
een hoogwaardig programma, 
aanbevolen door deelnemers 

en partners.

Voortdurende impactmeting laat 
zien dat welzijn en werkgereedheid 

verbeteren.

NewBees bidet haar diensten aan 
samen met een hoogwaardige 

taalpartner om het praktische en 
het taalonderwijs op elkaar af te 

stemmen.

NewBees werkt in minstens 10 
Nederlandse steden.

2021

2021

2021

PEOPLE

We hebben een focus op 
empowerment van PEOPLE. 

Niet alleen van newbies, 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.

5756

OP NAAR 
TO 2021



Stichting NewBees

Andrew Trythall, Mireille Goos 
Marloek Visser, Hanna Zwietering

Novato Holding B.V.

Annemiek Dresen 

Priority  
shareholder
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NEWBEES ALS  
SOCIALE ONDERNEMING

NewBees is een sociale onderneming. 
Vanaf 2020 is ‘Stichting NewBees’, 
een prioriteitsaandeelhouder van 
‘NewBees Inclusion Solutions B.V.’ die 
alle activiteiten van NewBees uitvoert. 
De Stichting heeft een grote stem in 
de organisatie, vooral als het gaat 
om beslissingen die de sociale missie 
van de onderneming raken. Naast de 
‘Stichting NewBees’, die ANBI-status* 
heeft, is oprichter Annemiek Dresen 
aandeelhouder van NewBees via ‘Novato 
Holding B.V.’. De Stichting NewBees en 
Novato Holding B.V. hebben beide een 
zetel in de aandeelhoudersvergadering 
van NewBees Inclusion Solutions B.V. Op 
deze manier wordt het maatschappelijk 
doel van de organisatie beschermd 
en kan zij op een ondernemende 
manier deelnemen aan economische 
transacties. 

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 2020, 2021 
en 2022 is deze reserve 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. 
Dit betekent dat het bestuur van de 
stichting belangrijke besluiten over 
de maatschappelijke missie van de 

organisatie, de winstuitkeringen en 
de impactreserve moet goedkeuren;

• Beperking van de bezoldiging 
van bestuurders en 
managementvergoedingen, zoals 
die aan Novato Holding B.V., en de 
directeur van de organisatie;

In addition, by committing itself to 
the  Social Enterprise Code, NewBees 
will always communicate transparently 
about its activities and finances, and 
be in constant dialogue with its various 
stakeholders.

*De ‘Stichting NewBees’ wordt door de 
Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut 
Beogende Instelling), wat betekent dat elke 
schenking fiscaal aftrekbaar is. Om een gift fiscaal 
aftrekbaar te maken, moet het bedrag tussen 1% 
en 10% van het jaarlijkse netto-inkomen liggen, of 
het moet een terugkerend geschenk zijn. Vanaf 1 
januari 2014 is een maandelijkse gift aan een ANBI-
organisatie 100% fiscaal aftrekbaar, mits deze 
gift vijf opeenvolgende jaren wordt herhaald. In 
tegenstelling tot eerdere regelingen is een notaris 
niet langer verplicht een dergelijke overeenkomst 
vast te leggen. Heeft u interesse of heeft u vragen? 
Neem dan contact met ons op. Als ANBI zijn we 
verplicht om ons beleid en onze plannen op onze 
website te presenteren. Hierover kunt u meer lezen 
op de Traineeship-pagina van onze website en in 
onze jaarverslagen.

** De toezichthouder van NewBees:
Als sociale onderneming en als ANBI is het 
belangrijk dat onze toezichthouder geen financieel 
belang heeft bij onze activiteiten. We kunnen u 
verzekeren dat het bestuur op compleet vrijwillige 
basis is en dat, ongeacht de inspanning, geen 
financiële bijdrage wordt betaald aan de leden: 
Hanna Zwietering, Mireille Goos, Andrew Trythall 
en Marloek Visser.

DIT IS HOE NEWBEES
GEORGANISEERD IS
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CFO Directeur Communicatie

NewBees teams in verschillende Nederlandse steden

IT-ontwikkeling

Project- en bedrijf-
sontwikkeling

Nieuwe Lokaties

Operations  
Manager

Shareholder

NEWBEES INCLUSION SOLUTIONS
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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

WILT U MET  
NEWBEES WERKEN?

Werk met ons samen als bedrijf of als gemeente: 

• Werk met ons samen om traineeships in uw stad te organiseren;

• Schrijf uw bedrijf of organisatie bij ons in om een traineeship te 
openen (bijvoorbeeld een vrijwilligersfunctie, stage of baan);  

• Meldt uw team aan voor een van onze workshops over een inclusieve 
werkvloer;

Wilt u als individu graag aan een inclusieve samenleving werken? Laat 
het ons dan weten en meldt u aan als matcher.
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De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030, die in 2015 door alle 
lidstaten van de Verenigde Naties is aangenomen, biedt een gedeelde 
blauwdruk voor vrede en welvaart voor de mensen en de planeet, nu 
en in de toekomst. Centraal staan de 17 Sustainable Development 
Goals (SDG’s), een dringende oproep tot actie van alle landen - zowel 
ontwikkelde als ontwikkelingslanden - in een wereldwijd partnerschap. Ze 
erkennen dat het beëindigen van armoede en andere ontberingen hand 
in hand moeten gaan met strategieën die de gezondheid en het onderwijs 
verbeteren, ongelijkheid verminderen en economische groei stimuleren 
- en dat terwijl ze de klimaatverandering aanpakken en werken aan het 
behoud van onze oceanen en bossen.

NewBees wil bijdragen aan een betere wereld en omarmt drie van de 17 
Sustainable Development Goals in haar missie. 

Ten eerste draagt NewBees bij aan SDG 10 “verminderde ongelijkheid”. 
NewBees gelooft dat iedereen op basis van talent en gelijkwaardigheid 
een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 

Ten tweede draagt NewBees bij aan SDG 8 “waardig werk en economische 
groei” en ten derde aan SDG 3 “goede gezondheid en welzijn”. Want 
NewBees gelooft in talent, en in een samenleving waarin iedereen de 
mogelijkheid heeft om zijn of haar talent te gebruiken. Als mensen hun 
talent kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk, neemt hun welzijn toe.

NEWBEES EN DE SDGs



ONZE PARTNERS EN 
SUPPORTERS

WIJ ZIJN TROTSE  
PARTNERS VAN
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Hoe ik talent voor het leven kreeg

REWIP

Prosocial

Speciale dank aan onze fotograaf 
Mohammad Alzoabi.
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NewBees  
www.new-bees.org

facebook.com/NewBeesNL

E: info@new-bees.org
kvk 65443101 

RSIN 856114467 
NL37 ABNA 0486 8452 22

“Newbie, newb of newbee is een term 
voor een beginner of nieuwkomer, of 
iemand die onervaren is in een beroep 
of activiteit”


