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Wij zijn enorm trots op dit verslag. Als 
voorloper op het gebied van impact 
gedreven ondernemen gebruiken 
we leringen uit deze meting om in 
de toekomst nóg meer impact te 
maken. 2020 was voor NewBees, 
ondanks de uitdagingen die het 
nieuwe coronavirus ons bracht, een 
ongeëvenaard impactjaar. Bijna 
400  mensen namen deel aan onze 
traineeships, zij ervaarden een 
toegenomen welzijn equivalent aan 
EUR 29.000 per persoon. Dat is meer 
dan tien keer wat elk traineeship 
heeft gekost. Het laat zien dat 
NewBees haar methode echt werkt. 

HOE IK TALENT VOOR  
HET LEVEN KREEG
Begin 2020 werden nog 
volop traineeships bij lokale 
ondernemingen en organisaties 
ontworpen. Het jaar begon in 
sneltreinvaart met de première 
van theatervoorstelling ‘Hoe ik 
talent voor het leven kreeg’ op 14 

februari. Als maatschappelijke 
partner van theaterproducent WAT 
WE DOEN begeleidde NewBees de 
spelersgroepen en de producenten 
bij het neerzetten van een inclusieve 
theaterbeleving die grote impact 
had op cast, crew en publiek. De 
voorstelling leidde tot lovende 
recensies en uitverkochte zalen. Het 
team van NewBees reisde het land 
door om begeleiding te bieden en 
met het publiek in gesprek te gaan 
over matches that matter. Drie 
nieuwe locaties werden geopend 
in opvolging van de voorstelling: 
in Rotterdam, Leeuwarden en 
Arnhem. Team Amersfoort zette een 
dependance in Utrecht op. 
Helaas werd niet in elk van deze  

Voor u ligt het eerste geïntegreerde jaarverslag van NewBees. Vaak wordt 
er enkel naar output-cijfers gekeken om resultaten van een onderneming te 
presenteren. Terwijl juist niet-directe impact er écht toe doet. Voor NewBees 
is dat bijvoorbeeld gezondheid, welzijn of de sociale banden die nieuwkomers 
opdoen. Maar ook de bijdrage van nieuwkomers aan organisaties, en 
besparingen op uitkeringsuitgaven voor gemeenten. Vandaar dat wij een 
aanpak ontwikkelden om juist deze maatschappelijke impacts van onze 
werkwijze te meten. Én in perspectief te plaatsen. In dit jaarverslag ziet u dan 
ook niet alleen de financiële verantwoording terug, maar vooral de waarde 
van de niet-financiele impact die in 2020 samen hing met het werk van 
NewBees.

steden gespeeld, want na 
voorstellingen in Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht, werd de tour 
in maart geannuleerd vanwege 
Corona-maatregelen. Toch zette 
NewBees door met haar nieuwe 
locaties in Arnhem en Leeuwarden: 
we vingen de lokale spelersgroepen 
op en werkten online door aan 
het begeleiden van nieuwkomers. 
Tijdens de lockdowns, van heel 
strikt tot iets minder strikt, werd 
het in toenemende mate lastiger 
om matches tot stand te brengen. 
Ondanks deze realiteit bleven 
we nog steeds betrokken bij onze 
deelnemers. Op basis van hun 
feedback en de richtlijnen van de 
overheid pasten we onze services 
continu aan. We bleven op een 
digitale manier dichtbij onze mensen 
en zorgden ervoor dat de band met 
onze deelnemers persoonlijk en 
hecht bleef, dat iedereen regelmatig 
Nederlands bleef praten. 

DIGITAAL AANBOD
In een tijd waarin het vaak moeilijk 
was om contacten te onderhouden, 
en al helemaal om nieuwe 
relaties op te bouwen, speelde 
het digitale aanbod van NewBees 
een belangrijke rol voor veel  
nieuwkomers. Workshops die 
normaal gesproken op locatie 
werden gegeven vonden 
online plaats, en maakten dat 
deelnemers razendsnel hun digitale 

vaardigheden ontwikkelden. De 
workshops betroffen onderwerpen 
die met werk te maken hebben, 
zoals het schrijven van een 
motivatiebrief en het oefenen 
van een sollicitatiegesprek, maar 
ook bijvoorbeeld introducties in 
specifieke sectoren, zoals ICT en de 
voedselindustrie. We lanceerden 
‘NewBees hangouts’, waarin lokale 
partners en bedrijven in gesprek 
gingen met deelnemers over hun 
organisatie en hun sector. In de 
zomer gingen we voorzichtig aan de 
slag met ‘matches that matter op 
anderhalve meter’. Zo maakten we 
veel matches op het gebied van zorg 
en welzijn, want daar waren extra 
handen heel welkom. 

UITBREIDING VAN ONS TEAM  
EN LOCATIES
Ondanks Corona groeide NewBees 
in 2020 van vier naar acht locaties. 
In december 2020 werd hier een 

VOORWOORD: NEWBEES IN 2020

“2020 was een 
ongeëvenaard 
impactjaar” 

“We maakten 
veel matches op 
het gebied van 
zorg en welzijn, 
daar waren extra 
handen heel 
welkom.”
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negende team aan toegevoegd 
voor het project ‘Zelf aan Zet’, dat in 
vijf Friese gemeenten nieuwkomers 
in duale trajecten begeleidt 
om zelfredzamer te worden. In 
samenwerking met taalpartner 
NLtraining geeft dit project ons 
de kans om te laten zien hoe het 
traineeship en onze persoonlijk 
begeleiding in combinatie met 
taalonderwijs nóg meer impact kan 
maken.

Het aantal medewerkers bij 
NewBees verdubbelde in 2020, net 
als het aantal betrokken vrijwilligers 
en stagiairs. Veel van deze nieuwe 
collega’s hebben elkaar nog niet in 
levende lijve ontmoet, maar door 
het gebruik van digitale middelen is 
het NewBees team hechter dan ooit. 
Teams op locaties die al enige jaren 
bestaan, zoals in Zaanstad, hadden 
de mogelijkheid om hun nieuwe 

collega’s in te werken en bij te staan, 
op afstand. De teamdagen, die bij 
iedereen erg populair zijn, vonden 
online plaats en waren ondanks 
de digitale vorm, altijd ongelofelijk 
nuttig en gezellig. De flinke groei 
vroeg om stevig leiderschap en in 
september 2020 werd Dorien Marres 
operationeel directeur. Gezamenlijk 
geven wij leiding aan ons uitdijende 
team dat zich opmaakt voor nog 
meer groei in 2021 en 2022, wanneer 
de nieuwe wet inburgering ingaat 
en NewBees een belangrijke rol 
wil spelen om impact gedreven 
inburgeringstrajecten aan te bieden 
door heel Nederland. 

MENSELIJKE MAAT  
IN INBURGERING
In die inburgering willen we 
de menselijke maat centraal 
stellen, zoals we dat ook doen in 
dit verslag. Want inburgeren is 
meer dan een examen halen en 
de taal leren: het gaat om een 
gevoel van verbondenheid met je 
omgeving. Daarom zullen wij onze 
impactmeting blijven ontwikkelen 
en toepassen op de uitvoering van 
de nieuwe wet. Per locatie nemen 
we specifieke informatie op die 
gemeenten kunnen gebruiken om 
hun beleid optimaal te laten werken 
voor inburgende inwoners. In de 
meting maken we namelijk gebruik 
van statistische analyses op basis 
van gegevens uit de European 

Social Survey (ESS), maar ook van 
zowel kwalitatief als kwantitatief 
onderzoek onder stakeholders, 
waaronder deelnemers. Zo kan 
voor elk van onze locaties een 
unieke meting worden gedaan. In 
dit rapport doen we dat ook. De 
meting is gebaseerd op jarenlang 
onderzoek van Impact Institute 
in Zaanstad, onder andere als 
evaluatie pilot in het Pilotprogramma 
Veranderopgave Inburgering van 
Divosa. Deze pilots werden opgezet 
door het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid om kennis en 
ervaring op te doen voor de nieuwe 
wet. Wij zijn de gemeente Zaanstad 
dankbaar voor hun vooruitstrevende 
blik om op deze manier impact 

in kaart te brengen, en voor hun 
openheid om van de uitkomsten te 
leren.

OVER HET JAARVERSLAG
Om u mee te nemen in de 
achtergrond en data achter onze 
impact meting beginnen we dit 
verslag met een toelichting op de 
meetmethoden. Vervolgens nemen 
we u mee in de activiteiten die 
we ondernemen en de middelen 
die we daarvoor inzetten om onze 
geplande uitkomsten te realiseren: 
matches die ertoe doen. Daarna 
gaan we uitgebreid in op de waarde 
die deze matches toevoegen voor 
onze stakeholders in Nederland: 
deelnemers, bedrijven, onze eigen 
werknemers, de overheid en de 
samenleving als geheel. Tenslotte 
kunt u voor elk van onze locaties 
lezen welke lokale impact onze 
teams hebben verwezenlijkt. 

Wij wensen u veel leesplezier! 

Annemiek Dresen en Dorien Marres, 
directie van NewBees

VOORWOORD: NEWBEES IN 2020

“Inburgering is 
meer dan een 
examen halen: 
het gaat om 
een gevoel van 
verbondenheid 
met je 
omgeving”

“Door het 
gebruik van 
digitale middelen 
is het NewBees 
team hechter 
dan ooit”

De impact metingen in dit jaarverslag zijn berekend in samenwerking met 
Impact Institute. Impact Institute ontwikkelt tools om een transitie van 
een financiële economie naar een impact economie mogelijk te maken. 
Meer informatie: www.impactinstitute.com

http://www.impactinstitute.com
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NewBees 
koppelt nieuwkomers 
aan een traineeship  
bij lokale organisaties

NEWBEES MEET DE 
FINANCIËLE,
MAATSCHAPPELIJKE 
EN SOCIALE IMPACT

NEWBEES ONTMOET  
MENSEN EN ZIET  

HUN TALENT

ZO VOEGT 
NEWBEES WAARDE 
TOE VOOR BEDRIJVEN, 
ORGANISATIES, GEMEENTEN 
EN SAMENLEVING ALS GEHEEL

NEWBEES KOPPELT
NIEUWKOMERS AAN

PASSENDE TRAINEESHIPS

14

3 2

• Wij zetten ons in voor een 
inclusieve samenleving

• Wij zijn er voor nieuwkomers, 
organisaties en gemeenten 

• Wij bieden zowel participatie- 
als duale trajecten aan

• In onze werkwijze staan talent, 
maatwerk en persoonlijke 
begeleiding centraal

• Dagelijks ervaren wij de 
voordelen van een inclusieve 
werkvloer: ons team bestaat 
voor de helft uit nieuwkomers

• Onze ervaringsdeskundigen 
weten nieuwkomers als geen 
ander te motiveren. Ook 
fungeren zij als brug tussen 
nieuwkomers en organisaties 

• Wij zijn dus expert op het 
gebied van inclusie en 
diversiteit. NewBees biedt 
workshops aan bedrijven 
en gemeenten, o.a. met 
praktische tips over een 
inclusieve en diverse 
werkvloer. 

• Wij werken samen met 
taalaanbieder NLtraining, 
en combineren zo taal met 
praktijk

• Wij meten onze impact, zodat 
onze service steeds beter 
wordt en we onze toegevoegde 
waarde laten zien In dit verslag zoomen we in op de 4e M: MEASURE. 
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MIDDELEN

ACTIVITEITEN

NewBees kan alleen resultaten 
boeken wanneer daarvoor de 
juiste middelen beschikbaar 
zijn. Bijvoorbeeld: 
• Financiële middelen
• Medewerkers
• Locaties

Door de allocatie van deze 
middelen kan NewBees haar 
activiteiten organiseren, 
zoals: intakes, workshops, 
traineeships, persoonlijke 
begeleiding, etc. Hiermee gaan 
uitgaven gepaard.

RESULTATEN
Deze activiteiten leiden 
tot een effect in de directe 
invloedssfeer van NewBees: een 
resultaat, zoals:
• Het aantal deelnemers dat bij 

NewBees deelnam aan een 
traineeship. 

• Maar ook het aantal  
gemaakte matches

11

IMPACT
Bij het meten van impact gaan we een stap 
verder en kijken we naar de verandering die 
dat effect voor de verschillende stakeholders 
teweegbrengt. Dit doen wij ten opzichte 
van een referentiescenario. Dus, welk effect 
heeft het NewBees traineeship gehad op 
deelnemers versus niet-deelnemers, zoals:
• Impact per stakeholder (dus nieuwkomer, 

bedrijven, gemeenten, samenleving)
• Impact per NewBees locatie.

IMPACT MAKEN EN METEN 

Onze maatschappij heeft een 
sterke focus op economische 
groei en financiële impact. Voor 
maatschappelijke ondernemingen 
zoals NewBees is dat best gek, want 
ons product is juist menselijk en 
sociaal. Door enkel te kijken naar 
de jaarcijfers lijkt het haast alsof 
de gemaakte maatschappelijke 
impact er niet toe doet, terwijl die 
juist voorop staat. Vandaar dat wij 
geïntegreerd rapporteren. Zo laten 
wij zien welke financiële, sociale én 
maatschappelijke impact wij maken. 

WAT IS IMPACT PRECIES? 
De impact die NewBees meet, 
betreft het uiteindelijke effect van 
het werk van NewBees op mensen. 
Bijvoorbeeld het toegenomen 
welzijn of de taalontwikkeling van 
deelnemers. Dit meten wij voor alle 
betrokken stakeholders: deelnemers, 
bedrijven waar traineeships 
worden vormgegeven, de NewBees 
organisatie zelf, de overheid, en de 
maatschappij. 

MIDDELEN – ACTIVITEITEN – 
RESULTATEN – IMPACT 
Om weer te geven hoe onze impact tot 
stand komt, gebruiken wij het impact 
pathway model uit het ‘Framework 
for Impact Statements’, dat uitgaat 
van Input - Output - Outcome - 
Impact. Bij NewBees noemen we dat: 
Middelen - Activiteiten – Resultaten 
– Impact. Aan de hand van dit model 
presenteren wij ons jaarverslag 2020.  
In de volgende vier hoofdstukken 
lichten we elk van de stappen in het 
model toe. Dat leidt uiteindelijk tot 
hoofdstuk 4: NewBees’ impact in 
2020. 

Daarna lichten we de gerealiseerde 
impact voor elk van de afzonderlijke 
NewBees locaties specifiek toe. 
Financiële informatie is verwerkt in 
deze hoofdstukken en vergeleken 
met de niet-financiële (of holistische) 
impact, om zo de reële waarde van 
onze impact te tonen.  
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1. MIDDELEN
STEVIGE GROEI,  
ONDANKS CORONA

Aanvankelijk was een nog stevigere 
groei verwacht, in navolging van 
de feestelijke opening van nieuwe 
locaties na de theatervoorstelling 
‘Hoe ik talent voor het leven kreeg’. 
Gezien de annulering van deze 
landelijke theatertour en de hevige 
impact die het Coronavirus op ons 
allemaal had, is een flink aantal 
activiteiten van het tweede kwartaal 
van 2020 verschoven naar het 
volgende jaar, 2021. 

44 medewerkers op 9 locaties waren 
verantwoordelijk voor de uitvoering 
van NewBees’ traineeships en 
andere activiteiten. Zij maakten 
betekenisvolle matches voor 
deelnemers in 14 Nederlandse 
gemeenten.

In 2020 groeiden de beschikbare middelen van NewBees: in aantal teams 
en locaties, in omzet en in medewerkers. Met deze groei hebben wij meer 
activiteiten kunnen organiseren en zodoende meer impact gemaakt. 

MEDEWERKERS LOCATIES GEMEENTEN

TOTALE OMZET
€ 867.929

(2019: € 542.334)

Donaties van 
fondsenwervende 
instellingen  
(Stichting NewBees)  
€ 398.547

Subsidies van 
overheidsorganisaties 
(Stichting NewBees) 
€ 193.530

Omzet IT-services € 7.400Corporate workshops € 21.100

Subsidies van 
overheidsorganisaties 
€ 232.352

Verkoop participatie trajecten  € 15.000

Aantal medewerkers

ONS TEAM

44

22

4

18

10

14

23

25-65 jaar

Werknemers

Stagiairs

Vrijwilligers

Nationaliteiten

Gesproken talen

Leeftijd

Aantal medewerkers dat vijf jaar 
of minder in Nederland woont

44 9 14
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Vanwege de situatie rondom de 
Corona-crisis hebben veel van 
onze activiteiten vanaf maart 2020 
online plaatsgevonden. Tijdens de 
lockdowns werd het in toenemende 
mate lastiger om matches tot stand 
te brengen. Ondanks deze realiteit, 
bleven we steeds betrokken bij onze 
deelnemers. 

Op basis van hun feedback en de 
richtlijnen van de overheid pasten wij 
onze services continu aan:
• Vanaf maart werkte iedereen 

thuis. We waren creatief in 
praktische oplossingen: maakten 
al wandelend kennis met nieuwe 
collega’s en onze diensten zetten 
we online voort. 

• In de zomer gingen we voorzichtig 
aan de slag met ‘matches that 
matter op anderhalve meter’. Zo 
maakten we veel matches op het 
gebied van zorg en welzijn, want 
daar waren extra handen heel 
welkom.

• Naast het maken van matches 
waar dat mogelijk was, bleven we 
op een digitale manier dichtbij 
onze mensen: we zorgden ervoor 
dat de band met onze deelnemers 
persoonlijk en hecht bleef, en dat 
iedereen regelmatig Nederlands 

bleef praten. Dat is belangrijk 
geweest in een tijd waarin het 
vaak moeilijk was om contacten te 
onderhouden, en al helemaal om 
nieuwe relaties op te bouwen. 

• We deelden praktische tips, 
tools en informatie om goed en 
veilig in contact te blijven met de 
Nederlandse samenleving en de 
Nederlandse arbeidsmarkt.

Daarnaast hebben we online  
de deskundigheidsbevordering 
doorgezet. Zo werden bijvoorbeeld 
Nederlandse lessen georganiseerd 
voor onze collega’s die Nederlands 
als tweede taal spreken.

Ondanks de beperkingen bleven 
we als collega’s nauw in contact 
en konden we het jaar 2020 toch 
feestelijk (online) afsluiten.

ACTIVITEITEN
MATCHES THAT MATTER OP 
ANDERHALVE METER (EN ZOOM)
Door de allocatie van beschikbare middelen kan NewBees haar  
activiteiten organiseren: het koppelen van nieuwkomers aan lokale 
organisaties en ondernemingen, op basis van talent en gelijkwaardigheid. 

SOM DER
BEDRIJFSLASTEN

€ 870.410

Lonen en salarissen € 240.076

Projectkosten € 51.756

Overige personeelskosten € 407.507

Sociale lasten € 47.413

Algemene kosten € 17.008

Verkoopkosten € 39.134

Pensioenlasten € 19.887

Kantoorkosten € 8.995

Huisvestingskosten € 20.341

Afschrijvingen € 18.293
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NEWBEES’
TRAINEESHIP

0. AANMELDING
Aanmelden via het NewBees 
online platform

1. INTAKE
Intake met een matcher om 
elkaar te leren kennen

3. SOLLICITATIEGESPREK
Gesprek tussen nieuwkomer  
en werkgever

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

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

5. CONTRACT
Contract om 
afspraken te 
formaliseren

4. MATCH
Match tussen 
nieuwkomer  
en werkgever

7. EVALUATIE
Evaluatie van het 
traineeship

8. CERTIFICAAT
Certificaat voor nieuwkomer 
met advies, complimenten en 
verworven competenties

Gedurende het gehele traineeship leveren wij maatwerk, persoonlijke begeleiding en workshops gebaseerd op intervisie.
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3. RESULTATEN
ONZE DEELNEMERS EN ONS 
MAATWERK: MAKING MATCHES 
THAT MATTER

ONZE DEELNEMERS

De gemiddelde leeftijd van 
onze deelnemers is gelijk aan 
het gemiddelde van Nederland: 
driekwart is jonger dan 35 jaar. De 
grootste groep komt uit Syrië. Hoewel 
op enkele locaties, zoals bijvoorbeeld 
in Leeuwarden, meer Eritrese 
deelnemers worden begeleid. 

Onze traineeships zijn maatwerk. 
Dit geldt ook voor de duur van het 
traineeship. Voor sommigen voldoet 
een traineeship van vier weken, voor 
anderen een halfjaar. Onze matcher 
bepaalt samen met de newbie wat 
nodig is; hoe lang een traineeship 
is, en bij welk bedrijf in welke 
sector bijvoorbeeld. Vanwege het 
coronavirus waren er in 2020 grote 
tekorten in de zorg. Zorginstellingen 
waren dan ook blij met de bijdrage 
van onze newbies.  

Onze digitale workshops betroffen 
onderwerpen die met werk te maken 
hebben, zoals het schrijven van een 
motivatiebrief en het oefenen van 
een sollicitatiegesprek. Maar ook 
met taal. Vanwege de lockdowns 
waren onze workshops essentieel 
voor nieuwkomers om Nederlands te 
spreken en in contact te blijven.

Omdat sommige deelnemers meer 
dan eens gematched zijn, is het 
aantal matches hoger dan het 
aantal deelnemers.

NewBees’ activiteiten leiden tot een effect in de directe invloedssfeer van 
NewBees: onze resultaten. In 2020 zijn er 388 deelnemers gematcht 
aan traineeships en persoonlijk begeleid door onze toegewijde matchers. 
In 620 matches namen zij deel aan workshops, liepen zij stage, deden zij 
vrijwilligerswerk en vonden zij betaalde banen. 

TOTAAL AANTAL UNIEKE DEELNEMERS388

2020 Man 60%

Vrouw 40% 

SYRIË 52% 15-19 3%

ERITREA 18% 20-29 38%

JEMEN 6% 30-39 35%

EGYPTE 3%

40-49 16%TURKIJE 5%

50-59 7%

IRAK 3% 60+ 1%

IRAN 2%

OVERIGE 11%

LAND VAN HERKOMST

OVER ONZE NEWBIES:
GESLACHT

LEEFTIJD
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ONZE MATCHES

TOTAAL AANTAL MATCHES620

Gemiddelde duur van 
traineeship: 12 weken 

Totaal deelnemers  
online workshops: 325

Totaal aantal 
samenwerkingspartners: 452

HORECA/SERVICE 12%

OVER ONZE MATCHES:

ZORG 18%

ADMIN 16%

TECHNIEK/LOGISTIEK 11%

SOCIAAL WERK 9%

ONDERWIJS 7%

AGRI/AMBACHT 5%

CULTUUR 5%

IT 4%

RETAIL/TOERISME 4%

BEAUTY 3%

SPORT 3%

MARKETING EN MEDIA 3%

WERKGEBIEDEN

12

325

452
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4. IMPACT 
HET VERSCHIL DAT  
NEWBEES MAAKT

Met deze meting brengen wij het 
intellectueel, sociaal en menselijk 
kapitaal van onze werkwijze in kaart. 
Deze impacts drukken we uit in 
euro’s. Hierdoor is het mogelijk om 
de verschillende impacts met elkaar 
te vergelijken, én in perspectief te 
plaatsen. We laten zien hoeveel 
maatschappelijke impact met het 
werk van NewBees samenhangt. 
Én maken het belang van onze 
werkwijze zichtbaar en tastbaar. 

2020 was voor NewBees, ondanks 
de uitdagingen die het nieuwe 
coronavirus ons bracht, een 
ongeëvenaard impactjaar. Bijna 
400 mensen namen deel aan 
onze traineeships, zij ervaarden 
gezamenlijk een toegenomen welzijn 
equivalent aan € 29.000 per persoon. 
Dat is meer dan tien keer wat elk 
traineeship heeft gekost. Het laat 
zien dat NewBees haar beloften 
meer dan waarmaakt. 

Op de hiernavolgende pagina’s 
lichten wij de positieve en negatieve 
impact toe voor elke stakeholder 
in euro-bedragen, die de orde 
grootte van de gemaakte impact 
weergeven.

Onze impact meting is 
wetenschappelijk onderbouwd. We 
maken onder andere gebruik van het 
Framework for Impact Statements 
(FIS) en de Integrated Profit & Loss 
Assessment Methodology (IAM Core) 
van het Impact Institute, statistische 
analyses op basis van gegevens uit 
de European Social Survey (ESS) en 
zowel kwalitatief als kwantitatief 
onderzoek onder onze stakeholders

Bij het meten van impact kijken we naar de verandering die de resultaten 
van onze activiteiten voor verschillende stakeholders teweegbrengen.  
Dit doen wij ten opzichte van een referentiescenario. Dus, welk effect heeft 
het NewBees traineeship gehad op deelnemers versus niet-deelnemers:
• We meten de impact per stakeholder (deelnemers, bedrijven, NewBees, 

gemeenten, samenleving)
• En we meten de impact per NewBees locatie.

IMPACT VAN ONZE RESULTATEN

GEMIDDELDE  
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 59.000 

Overheid € 8.000

NewBees € 7.000

Deelnemer € 29.000

Bedrijf € 7.000

Samenleving € 8.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243
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Deelnemer Bedrijven Werknemers NewBees Overheid Samenleving
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4.1. IMPACT VAN NEWBEES  
OP DEELNEMERS 

EEN VOORBEELD: HET METEN VAN WELZIJN

Het NewBees traineeship heeft grote impact op de deelnemers. Tijdens en na 
het volgen van het traineeship ervaren zij meer welzijn en autonomie. Dit komt 
zowel door het eigenlijke werk dat zij doen, als door de sociale contacten en de 
culturele integratie die dit werk teweeg brengt. 

Daarnaast heeft het traineeship ook effect op de taalverwerving van mensen: 
deelnemers geven aan zich autonomer te voelen in het gebruik van de 
Nederlandse taal. Een ander belangrijk aspect is de opbouw van human capital: 
oftewel, de kennis en ervaring die mensen opdoen waarmee zij hun baankans 
vergroten. Zowel in het traineeship zelf als de workshops die zij volgen. Beide 
creëren een verhoogde kans op het vinden en houden van een baan, na het 
traineeship. 

• Welzijnseffect door het hebben 
van werk wordt opgebouwd met 
onder andere: 1) Sterkere sociale 
banden, 2) verandering van sociale 
status en 3) een groter gevoel van 
autonomie.  

• Welzijnseffect van culturele 
integratie is gebaseerd op het 
verschil in ‘gevoel onderdeel te zijn 
van je omgeving’ voor en na het 
traineeship. 

• Welzijnseffect van taalintegratie 
wordt bepaald aan de hand van 
het verschil in taalniveau van de 
inburgeraar aan het begin en eind 
van de leerroute en het verhoogde 
gevoel van welzijn dat mensen 
hierdoor ervaren. 

• Welzijnseffect door culturele 
verschillen stelt dat er een afname 
is van de kans om gediscrimineerd 
te worden bij een baan, dan 
bij werkloosheid. Met deze 
welzijnsfactor wordt de impact 
van culturele discriminatie op 
levenstevredenheid weerspiegeld.

Voor het berekenen van het welzijn van deelnemers nemen we een aantal 
effecten mee die hierop van invloed zijn. Deze worden elk afzonderlijk berekend 
en gekwantificeerd:
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Welzijnseffect werkgelegenheid - sociale banden

Welzijnseffect van taalintegratie

Welzijnseffect van culturele integratie

Welzijnseffect werkgelegenheid - sociale status

Inkomensverbetering deelnemers

Creatie van menselijk kapitaal door werkervaring

Welzijnseffect door culturele verschillen (discriminatie op werk)*

Welzijnseffect werkgelegenheid - overige€ 6.500.000

€ -450.000

€ 1.300.000

€ 930.000

€ 710.000

€ 680.000

€ 500.000

€ 380.000

POSITIEVE IMPACT € 11.300.000
NEGATIEVE IMPACT € 450.000

* Kwalitatieve impact: De kwalitatieve impacts worden berekend op basis van een verhouding  
met de grootste impact.

€ 290.000
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4.2. IMPACT VAN NEWBEES  
OP ONDERNEMINGEN  
EN ORGANISATIES 

Op de ondernemingen en organisaties waar newbies hun traineeship volgen 
heeft NewBees voornamelijk financiële impact: newbies leveren werk, maar 
kosten ook tijd en aandacht om te trainen, zoals men van trainees gewend 
is. Naast deze financiële impact, die kwantitatief is berekend, heeft het 
aantrekken van een newbie impact op klanttevredenheid, werknemersbinding 
en reputatie. Deze impacts zijn overwegend positief en op kwalitatieve wijze 
berekend. De waarde van de impact is ingeschat op basis van een verhouding 
met de grootste impact.
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Financiele kosten bedrijven

Verandering in productiviteit als gevolg van 
culturele verschillen*

Werknemersbinding*

Klanttevredenheid voor bedrijven*

Financiële voordelen bedrijven

Verandering van de werkdruk voor medewerkers*

Ervaring met culturele verschillen*

Reputatie*

€ -890.000

POSITIEVE IMPACT € 2.730.000
NEGATIEVE IMPACT € 1.000.000

* Kwalitatieve impact: De kwalitatieve impacts worden berekend op basis van een verhouding  
met de grootste impact.

€ 650.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 160.000

€ 370.000

€ 650.000

€ -160.000

Werkgever WAT WE DOEN: 
“We waren op zoek naar specifieke profielen, competenties 
en ervaringen. Uiteindelijk hebben we alle functies opnieuw 
geëvalueerd en mensen aangenomen op basis van hun 
waarden, hun ambities en hun talenten.” 
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4.4. IMPACT VAN NEWBEES  
OP DE OVERHEID 

De impact die NewBees heeft op deelnemers vergroot hun baankans. Dit heeft 
indirect impact op de overheid, zowel op gemeenten als op de Rijksoverheid, 
omdat een verhoogde baankans leidt tot minder uitkeringsuitgaven en hogere 
inkomstenbelasting. Daarnaast leidt het tot besparingen op het gebied van 
arbeidsparticipatie: mensen die bij NewBees deelnemen maken geen gebruik 
van andere trajecten voor arbeidsparticipatie.  

De grootste negatieve impact op de overheid is de bijdrage die door 
verschillende, veelal lokale, overheden aan NewBees wordt betaald om 
traineeships in de omgeving uit te voeren. 

4.3. IMPACT VAN NEWBEES  
OP DE EIGEN ORGANISATIE 

De grootste impact die het werk van NewBees op haar eigen organisatie heeft 
is door betalingen aan werknemers. Met 50% nieuwkomers in dienst biedt  
NewBees deze talentvolle nieuwkomers direct werk en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Voor alle medewerkers heeft dit een positieve 
impact, onder andere omdat nieuwe contacten worden opgedaan. Bovendien 
wordt het doen van zinvol werk door alle medewerkers als zeer positief gezien. 

Overheidssubsidies betaald aan NewBees (organisatie)

Premies en belastingen op inkomen

Besparing op arbeidsparticipatiebeleid

Besparing op uitkeringen€ 1.990.000

€ -430.000

€ 740.000

€ 530.000
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Ontwikkeling van de samenwerking met nieuwkomers*

Ontwikkeling van de medewerkers*

Verkrijgen nieuwe contacten*

Welzijnseffect zinvol werk*

Betalingen aan werknemers€ 950.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 450.000

* Kwalitatieve impact: De kwalitatieve impacts worden berekend op basis van een verhouding  
met de grootste impact.

POSITIEVE IMPACT € 2.750.000
NEGATIEVE IMPACT € 0

POSITIEVE IMPACT € 3.300.000
NEGATIEVE IMPACT € 430.000

Medewerker Osama: 
“Ik hou van mijn werk. Het team is divers, gezellig, 
professioneel en voelt als familie. Ik ga iedere dag 
met veel motivatie en plezier aan de slag.” 

Rita Noordzij, wethouder Integratie gemeente Zaanstad: 
“Uit de impact meting bleek dat iedereen die met NewBees 
in aanraking kwam, direct positieve impact ervaart. De 
meting bevestigde dus onze aanname, het is een goede 
onderbouwing van de keuzes die we eerder hebben gemaakt.”
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4.5. IMPACT VAN NEWBEES  
OP DE SAMENLEVING 

De verhoogde baankans en het toegenomen gevoel van autonomie van 
deelnemers aan het traineeship heeft direct impact op de mensen om hen heen: 
hun gezinsleden en andere leden van hun huishoudens. Dit is het grootste effect 
van het werk van NewBees op de maatschappij. 

Negatieve impact op de samenleving bestaat uit bijdragen aan de NewBees 
organisatie van fondsen en andere niet-gouvernementele organisaties om het 
werk van NewBees uit te voeren. Daarnaast  is de waarde van de werktijd van 
werknemers van NewBees opgenomen: doordat zij bij NewBees werken wordt 
hun arbeidskapitaal als het ware ‘onttrokken’ aan de samenleving. Deze impact 
is opgenomen bij de stakeholder ‘NewBees organisatie’, onder ‘betalingen aan 
werknemers’.

Een andere impact op de samenleving, die in het publieke debat een 
belangrijke rol speelt, is de perceptie van verdringing op de arbeidsmarkt in 
relatie tot nieuwkomers. Oftewel het gevoel dat nieuwkomers banen inpikken. 
Dit betreft niet de werkelijke verdringing, maar een perceptie die leeft in de 
maatschappij en veel besproken is. Deze impact is kwalitatief gemeten door 
NewBees en Impact Instituut, maar heeft niet direct betrekking op het werk van 
NewBees. Daarom rapporteren wij deze impact apart. We stellen ons ten doel 
deze negatieve impact te verkleinen door het werk dat wij doen en de positieve 
impact die wij hebben op de samenleving te vergroten.

Financiële kosten niet-gouvernementele subsidies 
betaald aan NewBees

Waarde van de werktijd van de werknemer: 

Verbeterd vertrouwen in de samenleving*

Gevulde vacatures*

Verhoogde acceptatie van nieuwkomers*

Welzijnseffect van de werkgelegenheid van een gezinslid

€ -460.000

€ -420.000
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* Kwalitatieve impact: De kwalitatieve impacts worden berekend op basis van een verhouding 
met de grootste impact.

Perceptie van verdringing op de arbeidsmarkt**:  
-€ 3.240.000

€ 2.250.000

€ 450.000

€ 450.000

€ 65.000

POSITIEVE IMPACT € 3.220.000
NEGATIEVE IMPACT € 880.000
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MIDDELEN

ACTIVITEITEN

44 medewerkers
€ 867.929 aan inkomsten

Traineeships, workshops en 
persoonlijke begeleiding
Uitgaven: € 870.410

RESULTATEN
388 deelnemers
620 matches 
325 workshopdeelnemers

IMPACT
VOOR DEELNEMERS
Positieve impact: € 11.300.000
Negatieve impact: € 450.000
• Verhoogd welzijn door werk, 

taal- en culturele integratie
• Inkomensverbetering
• Toename arbeidsfitheid

VOOR OVERHEID EN GEMEENTEN 
Positieve impact: € 3.300.000
Negatieve impact: € 430.000
• Lagere overheidsuitgaven 
• Hogere inkomstenbelasting
• Meer betrokken inwoners

VOOR NEWBEES ORGANISATIE 
Positieve impact: € 2.750.000
Negatieve impact: € 0 
• Tevreden medewerkers
• Betalingen van medewerkers
• Persoonlijke ontwikkeling

VOOR ONDERNEMINGEN 
EN ORGANISATIES
Positieve impact: € 2.730.000
Negatieve impact: € 1.000.000
• Verbetering reputatie en 

klanttevredenheid
• Opdoen ervaring 

culturele verschillen
• Efficiëntie door een 

diverse werkvloer

VOOR DE MAATSCHAPPIJ
Positieve impact: €3.220.000
Negatieve impact: € 880.000
• Verhoogde acceptatie 

van nieuwkomers
• Verhoogd welzijnseffect op 

gehele gezin van nieuwkomer
• Verhoogd vertrouwen 

in de samenleving

IMPACT VAN 
NEWBEES 
OP ALLE 
STAKEHOLDERS
In 2020 hebben de activiteiten van 
NewBees een enorme toegevoegde 
waarde gehad voor al onze 
stakeholders. De positieve impact 
die met ons werk samenhangt is 
een veelvoud van de middelen die 
geïnvesteerd zijn in onze methoden 
en mensen. Dat laat zien dat 
NewBees’ aanpak werkt: praktisch 
aan de slag, gebaseerd op talent en 
gelijkwaardigheid, leidt tot een hoger 
welzijn en betere integratie. Hier zijn 
we heel trots op. 

We delen onze resultaten en onze 
leringen graag met anderen. Want 
ook onze stakeholders hebben een 
belangrijk aandeel in het realiseren 
van deze impact en een belang bij 
het voortzetten en vergroten ervan. 
We zetten ons graag gezamenlijk 
in om nog meer positieve impact te 
creëren.
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NEWBEES EN DE SDG’S 

De Agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030, die in 2015 door alle 
lidstaten van de Verenigde Naties is aangenomen, biedt een blauwdruk voor 
vrede en welvaart voor 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 moet 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 hieraan bijdragen en omarmt specifiek drie vande 17 Sustainable 
Development Goals in haar missie. 

• SDG 8 - waardig werk en economische groei: door haar traineeships biedt 
NewBees deelnemers de mogelijkheid om met hun talent aan de slag te gaan 
en zo op een duurzame manier deel te nemen aan de arbeidsmarkt. 

• SDG 3 - goede gezondheid en welzijn: 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.

• SDG 10 - verminderde ongelijkheid: NewBees gelooft dat iedereen op basis 
van talent en gelijkwaardigheid een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 
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Tijdens onze uitbreiding houden wij sterke focus op mensen, op een kwalitatief 
hoogstaand product en op het goed bedienen van onze partners en klanten. Om dat 
te realiseren hebben wij ons een aantal doelen gesteld voor het komende jaar: 

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. 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 werkgever, 
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. 

PEOPLE PARTNERSPRODUCT

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 en 
transparantie vindt 
NewBees belangrijk. 
Deze informatie is 
inzichtelijk en beschikbaar 
voor alle partners en 
geïnteresseerden van 
NewBees.

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.

De impact waarover u in dit 
jaarverslag heeft kunnen lezen komt 
voort uit het werk dat NewBees 
met haar inclusieve teams doet. De 
overweldigend positieve impact laat 
zien dat onze manier van werken 
effect heeft. Daarom willen wij op 
nog veel meer locaties traineeships 
aanbieden, en andere aansporen 
om de lessen van NewBees mee 
te nemen in de ontwikkeling van 
nieuwe (inburgerings)services voor 
nieuwkomers. 

De impact die wij omschrijven hangt 
nauw samen met ons werk, maar wij 
creëren die natuurlijk niet alleen. Alle 
betrokken gemeenten, bedrijven, 
organisaties en mensen hebben 
hieraan bijgedragen. We zien dat 
het werkt: laten we dit op nog veel 
meer plekken voor elkaar krijgen.

2021
OP NAAR 2022

NewBees blijft 
de komende 
tijd werken 
aan een 
inclusieve 
samenleving, 
gebaseerd op 
de leringen uit 
onze impact 
meting.



38 39

IMPACT PER LOCATIE 
ZAANSTAD 

Aantal medewerkers 6

Financiele middelen € 140.000

Uitgaven € 139.661

Totaal aantal unieke deelnemers 88

Totaal aantal matches 156

Duur van het traineeship in weken 13

Deelnemers online workshops 70

Aantal actieve partners dat 
traineeship aanbiedt

134

BIJLAGEN

GEMIDDELDE 
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 50.000 

Overheid € 7.000

NewBees € 5.000

Deelnemer € 25.000

Bedrijf € 5.000

Samenleving € 8.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243

1

2

3

4
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IMPACT PER LOCATIE 
AMERSFOORT / UTRECHT 

Aantal medewerkers 6

Financiele middelen € 83.797

Totaal aantal unieke deelnemers 68

Totaal aantal matches 85

Duur van het traineeship in weken 12

Deelnemers online workshops 28

Aantal actieve partners dat 
traineeship aanbiedt

88

Uitgaven € 76.364

IMPACT PER LOCATIE 
AMSTERDAM 

Uitgaven € 98.499

Aantal medewerkers 6

Financiele middelen € 102.848

Totaal aantal unieke deelnemers 116

Totaal aantal matches 168

Duur van het traineeship in weken 8

Deelnemers online workshops 105

Aantal actieve partners dat 
traineeship aanbiedt

152

GEMIDDELDE 
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 58.000 

Overheid € 11.000

NewBees € 6.000

Deelnemer € 25.000

Bedrijf € 6.000

Samenleving € 10.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243

1

2

3

4

GEMIDDELDE 
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 54.000 

Overheid € 8.000

NewBees € 5.000

Deelnemer € 26.000

Bedrijf € 6.000

Samenleving € 9.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243

1

2

3

4
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IMPACT PER LOCATIE 
ROTTERDAM

Aantal medewerkers 3

Financiele middelen € 116.022

Totaal aantal unieke deelnemers 48

Totaal aantal matches 83

Duur van het traineeship in weken 14

Deelnemers online workshops 41

Aantal actieve partners dat 
traineeship aanbiedt

34

Uitgaven € 119.137

IMPACT PER LOCATIE 
AMSTELVEEN 

Aantal medewerkers 3

Financiele middelen € 53.043

Totaal aantal unieke deelnemers 12

Totaal aantal matches 22

Duur van het traineeship in weken 8

Deelnemers online workshops 11

Aantal actieve partners dat 
traineeship aanbiedt

6

Uitgaven € 58.929

GEMIDDELDE 
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 68.000 

Overheid € 13.000

NewBees € 8.000

Deelnemer € 25.000

Bedrijf € 8.000

Samenleving € 14.000Samenleving € 6.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243

1

2

3

4

GEMIDDELDE 
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 44.000 

Overheid € 6.000

NewBees € 8.000

Deelnemer € 20.000

Bedrijf € 4.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243

1

2

3

4
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IMPACT PER LOCATIE 
LEEUWARDEN

Aantal medewerkers 4

Financiele middelen € 106.331

Totaal aantal unieke deelnemers 29

Totaal aantal matches 39

Duur van het traineeship in weken 18

Deelnemers online workshops 20

Aantal actieve partners dat 
traineeship aanbiedt

15

Uitgaven € 98.212

IMPACT PER LOCATIE 
ARNHEM 

Aantal medewerkers 3

Financiele middelen € 106.436

Totaal aantal unieke deelnemers 28

Totaal aantal matches 67

Duur van het traineeship in weken 14

Deelnemers online workshops 50

Aantal actieve partners dat 
traineeship aanbiedt

23

Uitgaven € 102.590

GEMIDDELDE 
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 54.000 

Overheid € 7.000

NewBees € 7.000

Deelnemer € 25.000

Bedrijf € 9.000

Samenleving € 6.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243

1

2

3

4

GEMIDDELDE 
POSITIEVE IMPACT 
PER TRAINEESHIP

€ 43.000 

Overheid € 5.000

NewBees € 5.000

Deelnemer € 25.000

Bedrijf € 3.000

Samenleving € 5.000

TOTALE KOSTEN PER TRAINEESHIP: € 2.243

1

2

3

4
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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;

• NewBees communiceert altijd transparant over haar activiteiten en financiën, en 
is voortdurend in dialoog met de verschillende belanghebbenden.

NEWBEES ALS
SOCIALE ONDERNEMING

DIT IS HOE NEWBEES
GEORGANISEERD IS

*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 ANBIorganisatie 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.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

2020 2018/2019
€ € € €

Netto-omzet 867.929 109.060
Kostprijs verkopen -51.756 -1.254
Brutomarge 816.173 107.806

Lonen en salarissen 240.076 -
Sociale lasten 47.413 -
Pensioenlasten 19.887 -
Afschrijvingen 18.293 26
Overige bedrijfskosten 492.985 102.175
Som der bedrijfslasten 818.654 102.201

Bedrijfsresultaat -2.481 5.605

Rentelasten en soortgelijke kosten -461 -
Financiële baten en lasten -461 -

Groepsresultaat uit gewone 
bedrijfsoefening voor belastingen -2.942 5.605

Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening 486 -1.073

Resultaat na belastingen -2.456 4.532

ACTIVA 31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

Vaste activa
Immateriële vaste activa  

Intellectuele eigendommen 17.875 -
17.875 -

Materiële vaste activa  
Bedrijfsinventaris 4.572 444

4.572 444
Financiële vaste activa  

Waarborgsommen 1.700 -
1.700 -

Vlottende activa
Vorderingen

Handelsdebiteuren 90.387 1.634
Vorderingen op participanten 54 2.505
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 1.265

3.405

Overlopende activa 76.735 12.072
168.441 19.616

Liquide middelen 227.364 8.296

419.952 28.356

PASSIVA

Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal 201 1
Agioreserve 47.690 -
Wettelijke reserve 17.875 -
Overige reserve -15.799 4.532

49.967 4.533

Langlopende schulden
Leningen 100.000 -

100.000 -
Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers  
en handelskredieten 30.173

14.295

Belastingen en premies  
sociale verzekeringen 46.822

1.073

Overige schulden en  
overlopende passiva 192.990

8.455

269.985 23.823
419.952 28.356

Voor een complete jaarrekening met controleverklaring,  
zie onze website: www.new-bees.org.

https://www.new-bees.org/
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MET DANK AAN...

En al onze toppers bij NewBees
Met extra dank aan het redactieteam 
Annemiek Dresen Redactie
Nadia Schoenzwytt Redactie
Iris Timmermans  Redactie
Mo Alzoabi Fotograaf
Vincent Verwoert (dit is vinz.) Design 

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.

Onze lokale partners

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

Onze partners en supporters

https://www.new-bees.org/
mailto:info%40new-bees.org?subject=


www.new-bees.org

company/newbeesnl

/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/

