Amsterdam, 11 juni 2020
Geachte relatie,
De terrassen zijn weer open, kinderen gaan weer naar school, en enkelen van ons kunnen
weer naar kantoor: een ‘anderhalve-meter-samenleving’ begint vorm te krijgen. Ook bij
NewBees zijn we weer bezig met mensen ontmoeten en nieuwe ontmoetingen creëren, nog
steeds online en langzaam maar zeker ook weer offline. Uiteraard altijd op afstand.
Zoals altijd blijft NewBees nauw betrokken bij haar deelnemers: op basis van hun feedback en
de richtlijnen van de overheid passen wij onze services steeds aan en bieden onze
medewerkers en deelnemers praktische tips en tools:
•

•

•

•

Voorzichtig is NewBees aan de slag met ‘matches that matter op anderhalve meter’,
want we willen natuurlijk graag dat iedereen verder kan met zijn of haar talent. Juist nu
willen nieuwkomers graag een bijdrage leveren: veel mensen staan te springen om weer
aan de slag te gaan;
Ondertussen blijft ons online aanbod groeien, zowel lokaal, als met de NewBees-brede
NewBees Hangouts, waarin werkgevers en ervaringsdeskundigen hun ervaringen delen.
Zo blijven deelnemers aan de slag met hun talent en competenties. Op www.newbees.org/workshops staan alle Hangouts die geplant zijn;
Bovendien is er een online aanbod voor werkgevers met de workshop ‘Wees Welkom’,
over het bouwen van een inclusieve werkvloer (in samenwerking met OpenEmbassy), en
voor partners over ‘evidence-based’ werken door het meten van impact (samen met
Impact Institute). Op new-bees.org/workshops is ook hierover meer te lezen;
Heel enthousiast zijn wij over de pilots waaraan wij met onze partner NLtraining werken,
om onze duale oplossing voor de nieuwe inburgeringswetgeving te toetsen. Voor meer
informatie over deze pilots of het curriculum dat wij hebben ontworpen, kunt u met ons
contact opnemen.

Ondanks dat de corona-maatregelen ook op onze collega’s grote impact heeft gehad, gaat
het goed met de teams en zijn we positief gestemd nu er langzaam meer mogelijkheden
ontstaan om matches te maken. Dat is wat we het liefste en het beste doen.
U kunt uiteraard nog steeds bij mij of uw contactpersoon terecht voor vragen of meer
informatie. We horen heel graag van u. Ook als u wellicht tips voor ons mocht hebben!
Met vriendelijke groet,

Annemiek Dresen
Directeur NewBees
Maintaining Matches that Matter
www.new-bees.org | annemiek@new-bees.org

