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Beste stakeholders, 

Vorig jaar hebben we het concept NewBees geïntroduceerd en het verhaal van de start van onze organisatie met u gedeeld. Het is met grote trots dat
ik dit bestuursverslag schrijf, een jaar later, om te laten zien welk verschil we blijven maken in het leven van mensen in 2017.

We blijven geloven in een inclusieve samenleving en we werken daaraan door matches te maken die er toe doen. Waarom? Zodat nieuwkomers hun
talenten optimaal benutten in de Nederlandse samenleving. Dit jaar maakten we 253 matches voor vrijwilligerswerk of stages bij 110 Nederlandse
organisaties en bedrijven - waardoor nieuwkomers ervaring opdoen, hun talenten gebruiken, Nederlands leren en hun cv uitbreiden. Het aantal
matches steeg met meer dan 350% in vergelijking met vorig jaar en we groeiden van twee naar drie locaties. Vorig jaar werkten we in Zaanstad en in 
Amsterdam - in 2017 hebben we deze activiteiten voortgezet en uitgebreid naar Amersfoort om ook in Midden-Nederland te kunnen werken. 

In januari 2017 startten we onze samenwerking met de gemeente in Zaanstad, die zeer vruchtbaar is geweest. Samen met 45 partnerorganisaties die 
nieuwkomers in hun midden hebben ontvangen, hebben we 144 matches in deze gemeente gemaakt. We zijn de gemeente Zaanstad erg dankbaar
voor hun vertrouwen in onze methodologie en voor de geweldige samenwerking die we het afgelopen jaar hebben opgebouwd. Verder hebben we ons
werk in Amsterdam voortgezet, groeiend naar 87 matches en zijn we begonnen aan de nieuwe locatie in Amersfoort, waar we samen met verschillende
lokale partijen 22 doelgerichte participatiemogelijkheden voor nieuwkomers hebben gecreëerd. In de loop van het jaar hebben we ervaring opgedaan
om onze IT-systemen te optimaliseren en zijn we erin geslaagd een innovatief registratiesysteem voor nieuwkomers te creëren, dat eveneens als CRM-
systeem dient voor onze teams. De profielen die mensen op ons platform hebben dienen ook als cv's, die ze op elk moment kunnen afdrukken. 
Bovendien biedt het systeem een veilige manier om informatie op te slaan, wat ons helpt de matches te maken die er echt toe doen. 

Ik ben erg trots om onze gestage groei te laten zien. Dit verslag informeert u in meer detail over de ontwikkeling van onze organisatie in het afgelopen
jaar en deelt enkele van onze plannen voor 2018.  

Veel dank voor uw steun en uw support! 

Annemiek Dresen 
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1. Matches maken die er toe doen

NewBees gelooft in een inclusieve samenleving waar iedereen waarde kan toevoegen door zijn of haar talent toe te passen. 
Wij onderkennen de talenten en ervaringen die nieuwkomers meenemen wanneer zij naar Nederland komen. 

Onze doelstelling is het mogelijk maken van duurzame participatie, door nieuwkomers toegang te bieden tot pre-employment 
‘traineeships’ (vrijwilligerswerk en stages) voor participatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

We bieden een complete ‘journey’ die begint met vrijwilligerswerk en mensen voorbereidt op een betaalde functie. Zo kan
iedereen instappen op een niveau dat bij hen en hun eigen situatie past. 



2. Onze missie

Wij geloven
…in een inclusieve samenleving, waar iedereen waarde kan toevoegen
…in participatie en contact
…in het delen van onze capaciteiten en netwerken
…en in het absorptievermogen van de Nederlandse arbeidsmarkt
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Zo dat iedereen…
…kan bouwen op zijn/haar talenten in een nieuwe omgeving 
…zich thuis kan voelen 
…kan werken om zichzelf en hun naasten te onderhouden
…waarde kan toevoegen aan de Nederlandse samenleving



3. Het traineeship bij NewBees

In 2016 en 2017 hebben we het NewBees Traineeship ontwikkeld, wat betekent dat onze deelnemers ervaring opdoen
tijdens stages en vrijwilligerswerk, waarnaast zij hands-on begeleiding krijgen van onze matchers. 
Dit breiden wij in 2018 uit met workshops door coaches die ervaringsexpert zijn. 
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NewBees werkt met een online systeem waar mensen hun eigen profiel
kunnen aanmaken. Tijdens een uitgebreid intakegesprek vullen we dit profiel
gezamenlijk in. Zo brengen wij de achtergrond en ervaringen van mensen in 
kaart. 

Onze matchmakers en deelnemers hebben altijd toegang tot hun profile en
kunnen ook gemakkelijk hun CV downloaden. Daarnaast kunnen werkgevers
referenties indienen.

4. Altijd online beschikbaar



. 

5. Belangrijkste behaalde resultaten in 2017 

NewBees heeft een gestaagde groei gekend in 2017. De belangrijkste resultaten in 2017 zijn de volgende: 

• We hebben 253 matches gemaakt (versus 69 in 2016 en versus 100 geplande). Hiervan hebben er 144 in Zaandam plaatsgevonden, 
87 in Amsterdam en 22 in Amersfoort;

• We zijn gegroeid van één betaalde projectmanager, naar negen teamleden;

• We hebben een nieuwe locatie geopend in Amersfoort;

• We hebben onze juridische organisatie aangepast: Annemiek Dresen is directeur/bestuurder geworden. Mireille Goos en Andrew 
Trythall hebben zitting genomen in de Raad van Toezicht en Johanna Hoekman is toegetreden tot de Raad van Toezicht;

• We hebben ons innovatieve aanmeldingssysteem verbeterd. Nieuwkomers kunnen zich aanmelden, hun 
ervaring in hun online profielen bijhouden en hun profielen als CV's afdrukken. Bovendien kunnen organisaties 
aanbevelingen doen en alle certificaten opslaan die mensen digitaal hebben ontvangen. Het systeem wordt ook 
gebruikt als een CRM-systeem door onze matchers, helpt hen hun werk efficiënt te doen, rapporteert 
dienovereenkomstig aan onze partners en verzekert de privacy van iedereen die het gebruikt; 

• We hebben onze eerste stap gezet naar werving- en selectiediensten voor het bedrijfsleven. En we hebben 
geleerd dat onze pre-employment activiteiten cruciaal zijn voor nieuwkomers om zich klaar te maken voor de 
arbeidsmarkt. We besloten om te werken aan de kwaliteit van die pre-employment activiteiten om grotere 
inzetbaarheid van nieuwkomers in het bedrijfsleven te garanderen. 

Voor een meer inhoudelijk verhalende rapportage verwijzen wij u graag naar ons Engelstalige publieke jaarverslag.



253
In 2017 hebben we

253 mensen gematcht aan 

vrijwilligerswerk en stages

Bij 110 partnerorganisaties

Dat zijn 6595 vrijwilligersuren en

EUR 72,545 toegevoegde waarde 
voor de maatschappij

Deze mensen hebben zelfvertrouwen 
opgebouwd, door hun talent te gebruiken 
en waarde toe te voegen.  

5. NewBees in 2017 (1/3) 6. Onze resultaten in cijfers

253 
MATCHES

73.000
HOURS OF ADDED 

VALUE

Planning 2017

Realisatie 2017



Evaluatie 

De activiteiten van NewBees worden gemonitord door de directeur/bestuurder, die direct de matchingsteams op de drie 
locaties aanstuurt. Elk kwartaal informeert de directeur/bestuurder de Raad van Toezicht en legt zij verantwoording af over 
de behaalde resultaten. Elk jaar wordt het jaarbudget vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Wanneer hier 
aanzienlijke veranderingen in plaatshebben, dient de directeur/bestuurder de Raad van Toezicht te informeren, zoals ook 
staat omschreven in het bestuursbeleid van de organisatie. 

Financiële verantwoording 

Financiële administratie wordt uitgevoerd zoals omschreven in het bestuursbeleid van NewBees, waarin de rollen en 
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. Zo wordt altijd het ‘vier ogen principe’ toegepast (alle betalingen worden door de 
directeur/bestuurder goedgekeurd en door een ‘finance officer’ uitgevoerd) en moet de directeur/bestuurder voor betalingen 
boven de EUR 20.000 goedkeuring halen bij de Raad van Toezicht. Een externe boekhouder verwerkt en controleert het 
financiële verkeer. Op kwartaallijkse basis wordt de realisatie met de boekhouder besproken en geanalyseerd of deze in lijn is 
met het jaarbudget. 

Operationele monitoring 

Operationele monitoring vindt plaats op maandelijkse basis. In een Management Informatie Systeem wordt maandelijks 
gerapporteerd over het aantal deelnemers, matches, de gewerkte uren, et cetera. Op deze manier heeft de organisatie altijd 
goed zicht op haar voortgang. Bovendien werken alle medewerkers volgens het door NewBees ontwikkelde handboek. 

Voor meer informatie over monitoring en evaluatie kunt u ons vragen naar het bestuursreglement en onze interne 
protocollen. 

7. Monitoring en evaluatie



8. Financiële verantwoording* (1/2)  

Balans Staat van baten en lasten

* Voor meer details en informatie, zie de bijlage en de bijgevoegde jaarrekening 2017 
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8. Financiële verantwoording (2/2)  

Overzicht lasten

Besteed aan doelstelling: EUR 236.783  (vs. 245.250)

Kosten beheer en administratie: 7.025  (vs. 4100)

Wervingskosten: EUR 0 

Overzicht baten

Baten van andere organisaties zonder Winststreven: EUR 97.400 (vs. EUR106.500)

Baten van subsidies van overheden: EUR 145.000 (vs. EUR 145.000)

Baten van bedrijven: EUR 2.431 (vs. EUR 0)

Donaties van particulieren: EUR 8.362 (vs. EUR 9000)

Het verschil in baten tussen het begrote bedrag en de realisatie betreft een allocatie van de donatie van stichting DOEN in 2018. 

Het bedrag dat besteed is aan de doelstelling is iets lager dan begroot. Dit is toe te wijden aan de activering van een deel van de kosten gemaakt 
voor de ontwikkeling van ons online aanmeldingssysteem. Het overschot op ‘onvoorziene kosten’ is onder andere gebruikt voor ‘kosten beheer en 
administratie’. 

De baten zijn veelal van eenmalig karakter. Dit heeft te maken met de manier van fondsenwerven die vooral het schrijven van fonds- en 
subsidieaanvragen betreft. Omdat de organisatie recent is opgericht is deze manier van fondsenwerven aangehouden. Het risico van de 
eenmalige baten is beperkt, daar de organisatie zelf geen personeel in dienst heeft en de projecten, mochten deze afgebroken moeten worden, 
geen schade zullen berokkenen aan haar deelnemers. Desalniettemin zal in 2018 grotere focus liggen op terugkerende baten, om een duurzame 
bedrijfsvoering te garanderen en een continuïteitsreserve op te bouwen. 



Supervisory Board
Andrew Trythall - Mireille Goos -

Johanna Hoekman

Board/Director
Annemiek Dresen

Program, Development and 
Quality

IT 

Impact and Quality

Office manager 

Operations

ZaanstadAmersfoort Amsterdam HR/Finance/Comms

9. Governance



10. Bezoldigingsbeleid

Raad van Toezicht 

• Johanna Hoekman
• Onbezoldigd 
• Functies in 2017: locatiemanager bij Centraal Orgaan opvang Asielzoekers   

• Mireille Goos 
• Onbezoldigd 
• Functies in 2017 : zelfstandige op het gebied van HR en sociaal ondernemen 

• Andrew Trythall
• Onbezoldigd 
• Functies in 2017 : Product Owner Prospery bij ABN AMRO Bank N.V. 

Directeur/bestuurder 

• Annemiek Dresen 
• Gedeeltelijk onbezoldigd (tot 31 juli 2017 werkzaam bij ABN AMRO Bank N.V.)
• Gedeeltelijk gecompenseerd (volgens schaal 11 van de CAO Zorg en Welzijn) 

Medewerkers 

• Medewerkers worden via Payrol of als zelfstandige betaald. Hiervoor wordt de CAO Zorg en Welzijn aangehouden 
• Gebaseerd op schalen 5 tot 11 van de CAO Zorg en Welzijn , afhankelijk van het functieprofiel. Voor meer informatie kunt u ons HR-beleid 

opvragen.  
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11. Roadmap in 2018, op weg naar 2023

IMPACT 
MEASUREMENT 

DESIGN

TRAINEESHIPS IN 
ZAANSTAD KICK-

OFF

PRODUCT PACKAGES 
READY FOR FURTHER 

LAUNCH 

AUG

PILOT PROJECTS 
WITH 

REINTEGRATION 
COMPANIES

250 
MATCHES

50% OF 
PARTICIPAN

TS IS JOB 
READY

AAN HET EINDE VAN HET JAAR DOELEN WIJ OP

250 MATCHES
50% VAN DE DEELNEMERS IS ARBEIDSKLAAR
5 GELUKKIGE PARTNERS

2023
ZODAT WE IN 2023

2500 MATCHES HEBBEN 
80% VAN DE DEELNEMERS ARBEIDSKLAAR IS
GELUKKIGE PARTNERS HEBBEN OP 25 LOCATIES



Stichting NewBees  
www.new-bees.org

facebook.com/NewBeesNL

E: info@new-bees.org
kvk 65443101 

RSIN 856114467 
NL37 ABNA 0486 8452 22

Directeur/bestuurder
Annemiek Dresen
E: annemiek@new-bees.org
T: +31 6 1219 0620 



Financiële Bijlage: overzicht van baten en lasten  


