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VOORWOORD  

 
In 2018 heeft Stichting Yasmin maar liefst 1505 vrouwen bereikt 
met trainingen, activiteiten en bijeenkomsten. Inmiddels zijn er 70 
vrijwilligers actief die zich samen met de medewerkers van 
Stichting Yasmin inzetten voor de vrouwen van Den Haag. Daar 
ben ik echt heel trots op! Met zijn allen zijn wij de ambassadeurs 
van Stichting Yasmin. 
 
Het afgelopen jaar heeft sterk in het teken gestaan van de 
voorbereiding en invoering van de privacy wetgeving en het 
behalen van het Keurmerk “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”. 
De voorbereiding en uitvoering van de AVG-wetgeving heeft behoorlijk veel werkstress en veel 
werk opgeleverd; dat ten dele ten koste is gegaan van de gestelde doelstellingen. Ondanks dit 
extra werk zijn we toch in staat geweest om onze gestelde resultaten voor 2018 te bereiken door 
vrijwillige inzet.  
Om de 4 jaar wordt het vrijwilligersbeleid bekeken, daar was het dit jaar weer tijd voor. Het laatste 
certificaat werd in 2014 uitgereikt. Met trots heb ik samen met mijn projectgroep dit jaar onze 
kwaliteitsonderscheiding “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”, met een grote pluim!” ontvangen uit 
de handen van wethouder Kavita Parbhudayal. 
 
Wat was ik blij met het werkbezoek van onze gloednieuwe Burgmeester Pauline Krikke en 
Wethouder Bert van Alphen. Deze twee werkbezoeken zijn ook een  enorme stimulans en 
erkenning voor ons werk. 
Met 30 vrouwen zijn wij op werkbezoek geweest bij het Europees Parlement in Brussel op 
uitnodiging van Europarlementariër Agnes Jongerius, die ons eerder in het jaar kwam bezoeken in 
het kader van de Lokale verkiezingen en op 8 maart Internationale Vrouwendag.  
 
Stichting Yasmin gaat voor duurzame kwaliteit, vernieuwing en nauwe samenwerking met 
vrouwen en lokale samenwerkingspartners in de wijken en stadsbreed. Toch wordt het steeds 
moeilijker om onze continuïteit en kwaliteit te borgen en dat baart mij zorgen. De redenen 
hiervoor zijn : 
1) Veranderende politieke keuzes, waardoor wij elke 4 jaar toch weer op een andere manier 

worden ingezet. 
2) Doorstroom van goed ingewerkte vrijwilligers naar betaald werk. Dit is enerzijds heel goed en 

ook ons doel om vrijwilligers naar betaald werk uit te laten stromen. Anderzijds zorgt dit voor 
onrust op de werkvloer en gebrek aan continuïteit. Bovendien moeten wij hierdoor meer tijd, 
geld en aandacht besteden aan het werven, trainen, inwerken en begeleiden van vrijwilligers.  

3) Doordat subsidies van projecten niet op tijd binnen kwamen waren wij niet in staat om 
contracten te verlengen, waardoor wij met minder personeel het werk moesten verrichten en 
waardevolle mensen moesten afstoten.  
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4) Het afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat er vanuit hulpverleningsorganisaties vrouwen met 
psychosociale problemen en trauma’s naar Yasmin doorgestuurd worden. Deze vrouwen 
komen veelal voor dagbesteding en zijn nog niet toe aan opleiding en werk. Zijkunnen 
deelnemen aan laagdrempelige activiteiten die binnen Stichting Yasmin door vrijwilligers 
aangeboden worden. Verder verwijzen we deze vrouwen door naar activiteiten in hun eigen 
buurt.  
Aangezien deze groep met veel trauma’s te maken heeft is het voor onze vrijwilligers een 
zware belasting. Voor deze complexe doelgroep is professionele hulpverlening  nodig, maar 
ook de mogelijkheid om te participeren in de samenleving en zo weer stappen te maken. 
Stichting Yasmin kan dit echter niet bieden omdat wij met vrijwilligers werken.  

Ondanks deze complexiteit streven we ernaar continuïteit te blijven bieden in onze 
dienstverlening om vrouwen te ondersteunen naar persoonlijke ontwikkeling en economische 
zelfredzaamheid. 

 
Deze jaarrapportage is zo ingedeeld dat voor de opdrachtgever helder is wat we conform afspraak 
hebben ondernomen op gebied van maatschappelijke- , arbeidsparticipatie en emancipatie.  
 
Ik wens u veel leesplezier! 
 

Nermin Altintas  
Directeur  
Stichting Yasmin 
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STICHTING YASMIN 

Inleiding 
Stichting Yasmin is een Emancipatie en participatiecentrum dat  streeft naar een volwaardige 
positie van vrouwen in de samenleving die vanuit een achterstand positie komen. Wij streven naar 
vrouwen die in hun kracht staan; onafhankelijke, zelfstandige vrouwen, die weten wat ze willen, 
eigen keuzes kunnen maken, zich bewust zijn van de consequenties van hun keuzes, 
probleemoplossend vermogen hebben en verantwoordelijkheid nemen.  
 
Participatie is een middel om te komen tot de emancipatie van vrouwen.  Alleen meedoen met 
activiteiten is nog niet voldoende voor een volwaardige plaats in de samenleving. Om volwaardig 
te kunnen participeren in de samenleving  werken wij aan de persoonlijke ontwikkeling van 
vrouwen. Persoonlijk groei begint met zelfkennis: je kan pas gaan groeien en jezelf ontwikkelen als 
je weet wie je bent, wat je kan, wat je wilt en als je jezelf kunt accepteren en kan waarderen om 
wie je bent. Door trainen  “Sterk, Doen en Werk”  en door persoonlijke coaching levert Stichting 
Yasmin een grote bijdrage aan persoonlijke groei van vrouwen.  Voor heel veel vrouwen is het niet  
van zelfsprekend om voor je eigen ontwikkeling te kiezen en daarvoor te investeren.  
Zelfontwikkeling en ontplooiing staat op de laatste regels van haar wensen lijst. Door het 
herontdekken van je eigenkracht, te geloven in je zelf, zetten vrouwen bewuste  stappen om 
verder te investeren in hun eigen ontwikkeling en economische zelf redzaamheid.  
 

Stichting Yasmin biedt: 

• advies en begeleiding op het gebied van maatschappelijke participatie en 

arbeidsparticipatie; 

• informatie over opleidingen; 

• trainingen en cursussen; 

• trajecten die vrouwen voorbereiden op opleiding en werk; 

• organisatieactiviteiten. 

 

Stichting Yasmin hanteert de participatieladder als meetinstrument voor intake en registratie. 

Afhankelijk van de trede waarin vrouwen zich bevinden, nemen vrouwen deel aan gerichte 

activiteiten om ze zo ministens een trede op de participatieladder te laten stijgen.  

In dit jaarverslag Stichting Yasmin 2018 staat hoe we de gestelde kerntaken en resultaten hebben 

bereikt.  
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Kerntaken en resultaten: 

• Trainingen/cursussen, trajecten voor persoonlijke ontwikkeling richting werk en opleiding; 

• Informeren en adviseren over maatschappelijke-arbeidsmarktparticipatie en opleidingen  

• Netwerkbijeenkomsten ; 

• Participatieactiviteiten o.a. Taal onderhoud, pc- cursus en voorlichting en meet tot change 

tafels;  

• Faciliteren van vrijwilligersorganisatie en burgerinitiatieven  

 

In 2018  hebben wij  1505  vrouwen bereikt, waarvan 250 nieuwe deelnemers. 

Kwaliteit 
Stichting Yasmin is in 2018 voor de tweede keer gecertificeerd voor het 

kwaliteitskeurmerk ‘Goed geregeld!’. Daarnaast is Stichting Yasmin ANBI 

(Algemeen Nut, Beoogde Instelling) erkend.   
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INFORMEREN, ADVISEREN EN INSPIREREN  

In 2018 hebben we voorlichtingen over maatschappelijke thema’s geïntegreerd in onze Meet to Change 
bijeenkomsten. Die worden wekelijks  georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Afhankelijk van de 
thema’s zijn instellingen en  gastsprekers uitgenodigd om vrouwen te informeren.   
 

Meet to Change tafels 
 
De Meet to Change tafels zijn  wekelijkse groepsgesprekken met maatschappelijke emancipatorische 
thema’s, die voorbereid en  georganiseerd worden door vrijwilligers.  Bij de Meet to Change tafels kiezen 
we voor dialoog en kennis delen. Door deze methode komen alle vrouwen evenwaardig aan bod en hebben 
zij de kans om hun standpunt of gevoelens naar voren te brengen.  
 

In 2018 zijn er 37 tafels georganiseerd  met verschillende thema’s aan de Brouwersgracht hieraan hebben 

597 vrouwen deelgenomen. De belangstelling voor de tafels is groot, het is inspirerend, draagt bij aan 

taal verhoging, bewustwording, kennis delen, van elkaar leren.  
 

 
 
Het samenbrengen van  diverse culturen draagt bij sociale cohesie. Hierbij een aantal quotes van vrouwen 
die hebben mee gedaan met de Meet to change tafel: 
 
 

Maand  Thema  Subthema’s                               aantal  

Januari  Maand van Zorg  4 
bijeenkomsten  

Zorg voor je zelf, mantelzorger  73 

Februari Politiek   Jouw stem telt, verkiezingen , 
politiek debat  

67 

Maart  KRACHT VAN DE VROUW   37 

April /Mei /Juni  Hoe ziet jouw toekomst eruit  10 bijeenkomsten gericht op 
opleiding en werk  

242 

September/ Oktober  Opvoeding  5 bijeenkomsten  65 

Oktober / November  Hoe ziet jouw toekomst eruit 
  

10 bijeenkomsten gericht op 
opleiding en werk 

48 

December  Doelen stellen  3 bijeenkomsten  50  

Armoede  Informatie over verschillende 
vrijwilligersorganisaties die 
ondersteunen bieden bij thuis 
administratie  

1 bijeenkomst in samenwerking met 
Humanitas, Rodekruis, 
schuldhulpmaatjes  

15 

Totaal aantal 
vrouwen  

  597 
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Inspireren & Motiveren   
 

Aan 346 vrouwen hebben wij voorlichting gegeven over Stichting Yasmin met vrijwilligers als 

rolmodel om vrouwen te inspireren en te motiveren tot participatie en persoonlijke ontwikkeling 

naar werk en opleiding. Verder hebben er 51 netwerkgesprekken plaatsgevonden met instellingen 

om meer bekendheid te realiseren, eventuele samenwerking te onderzoeken en doorverwijzing te 

realiseren.  

 

 

Voorlichting Aantal deelnemers  

13 basisscholen  241 vrouwen 

De werkplaats De Mussen 10 coaches 

St. Justice & Peace Haagse Huiskamer 95 vrouwen 

Totaal  346 vrouwen zijn geïnformeerd  

 

 

 

 

‘Ik heb de vrijheid om alles te 
zeggen en dan gesteund te 
worden daarin’

‘Ik ben onzeker in de taal en heb 
toch een stem’

‘Jullie creëren overzicht met 
betrekking tot het maken van 
eigen keuzes’

‘Ik kan sterker in mijn schoenen 
komen te staan’

‘Als je dan weer thuis bent, dan 
blijft het hangen; je neemt het 
mee en denkt erover na’

“Je wordt mentaal gevoed en 
het kost je niks, je leert heel veel 
van anderen!”
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INTAKE & ADVIES  

 

Stichting Yasmin hanteert de participatieladder als instrument voor de intake/registratie en het 

volgsysteem. Met alle vrouwen die zich aanmelden bij Stichting Yasmin houden wij een 

intakegesprek, waarna de vrouwen worden ingevoerd in de participatieladder. Tijdens het 

intakegesprek staat vraagverheldering centraal; wat zijn precies de wensen, behoeften en 

aandachtspunten? Op basis hiervan is duidelijk op welke manier aan persoonlijke ontwikkeling kan 

worden gewerkt en welke vervolgafspraken kunnen worden gemaakt. 

 

De intake & advies gesprekken zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de vrouw. 

Vrouwen krijgen informatie en begeleiding bij stappen richting maatschappelijke participatie, 

vrijwilligerswerk, opleiding en werk. De gesprekken zijn gevoerd door 10 vrijwilligers en 2 

stagiaires die een opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening volgen.  

 

 
Het totaal aantal vrouwen in 2018 in de participatieladder:  

✓  381 vrouwen in persoonlijke begeleiding en ondersteuning  

✓   250  nieuwe  deelnemers 170 nieuwe intakes in de P- ladder;  

✓  in totaal zijn er 600 gespreksverslagen vastgelegd; 

✓  112 vrouwen buiten de ladder geplaats;   

 
 
Reden buiten de ladder. 

 

 

Doorstroom naar 
taal aanbieders 

26%

Geen 
kinderopvang 

6%

Ziek / zwanger 
11%

Werk en 
opleiding 

30%

verhuizing / geen 
inzet 
26%

mantelzorger 
1%

Buiten de ladder 

Doorstroom naar taal
aanbieders

Geen kinderopvang

Ziek / zwanger

Werk en opleiding
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TRAININGEN 

De trainingen Sterk, Doen en Werk vormen samen één van de belangrijke pijlers van de aanpak 
van Stichting Yasmin. In 2018 zijn er verschillende trainingen gegeven aan de deelneemsters en 
vrijwilligers van Stichting Yasmin, maar er zijn ook externe trainingen gegeven aan 
ouderambassadeurs op een basisschool en bij de welzijnsinstelling Mooi om wijkcontactvrouwen 
te trainen.  
 
De basis voor al onze trainingen is de training Sterk. Deze training is namelijk gericht op 
persoonlijke groei en empowerment van vrouwen. In deze training gaan zij ontdekken welke 
kwaliteiten en talenten zij hebben en hoe zij die kunnen inzetten voor de samenleving. Als 
participatie- en emancipatiecentrum vinden wij het van groot belang dat vrouwen leren 
zelfstandig keuzes te maken en dat zij zich ontwikkelen op persoonlijk vlak om mee te kunnen 
draaien in de samenleving.  
 
Na de training Sterk kan nog de training Doen gevolgd worden. Hierin gaan we aan de slag om 
doelen te realiseren. De vrouwen maken een actieplan en gaan hieraan werken, zodat hun 
dromen echt uitkomen! 
 
Dit jaar was de belangstelling voor training Werk minimaal waardoor 2 trainingen niet doorgingen. 
Wij hebben de training geëvalueerd en hebben besloten om de training als Meet to Change 
laagdrempelig aan te bieden. Hiervoor wordt in 2019 een programma ontwikkeld. 
 

In 2018 hebben we zowel bij Stichting Yasmin op de Brouwersgracht als elders 10 trainingen 

verzorgd, en zo 125 vrouwen getraind. In het hoofdstuk PROJECT YASMIN IN DE WIJKEN is 

opgenomen hoeveel vrouwen Stichting Yasmin in de wijken heeft getraind.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Training  Aantal trainingen Aantal vrouwen 
Sterk, Doen & Werk bij Stichting 
Yasmin (Brouwersgracht) 

5 78 

Training Sterk  
Basisschool ‘t Palet  

1 10 

Gespreksvaardigheden 1 17 
 

Ambassadeurs  1 20 

TOTAAL AANTAL VROUWEN  125 
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Wat heeft de training sterk cursisten gebracht:  
Quotes:  

 
Reflectieverslag van een van de vrijwilligers van Yasmin naar 
aanleiding van de interne training intake adviseur : 
De reden waarom ik vrouwen nu wil helpen hun doelen te bereiken is, omdat ik 18 jaar geleden in dezelfde 
positie zat. Ik kwam in Nederland en moest met alles opnieuw beginnen. Nieuw leven, nieuwe taal, mij 
aanpassen aan een andere cultuur en maatschappij. Dat was geen pretje. Ik ben jaren gaan zoeken naar 
wat mijn talenten en competenties waren. Wat mijn droom was en wat ik hier in dit vreemde land wil 
bereiken. Ik ging de taal leren, alle soorten cursussen en trainingen die mij werden aangeboden gewoon 
gaan volgen ect. Maar nog steeds had ik mijn weg niet kunnen vinden, althans niets maakte mij gelukkig, 
maar ik groeide wel. Ik begon mij te emanciperen en ik werd elke keer sterker. Ik besefte dat ik meer kon 
elke dag van mijn leven. Ja, maar, wat was mijn droom en mijn doel, of wat was mijn missie? Het heeft me 
jaren geduurd voordat ik mijzelf heb leren kennen. Maar ik heb geleerd dat vandaag alles kan. Als de wil er 
is, is alles mogelijk. Maar je moet het zelf gaan zoeken, de antwoorden zitten van binnen!  
 
Terugblikken: 
Tijdens de training Coaches & gespreksvaardigheden, heb ik ontdekt dat ik wel competenties heb om te 
coachen. Ik heb inlevingsvermogen, ik oordeel niet, ik kan actief luisteren, ik kan grenzen aangeven en 
stellen, positief stimuleren, respectvol en betrouwbaar zijn en situaties herkennen. Maar ik heb ook ontdekt 
dat mijn leerdoel nog niet helemaal af is. Ik zou mij nog erg graag willen verdiepen in het leerproces 
“doorvragen” bij een gesprek met de cliënte, leren een gesprek te sturen tijdens een sessie en een resultaat 
doelgericht traject met een cliënte te bereiken. 
 

 

“Deze training heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfkennis heb en 
meer bewustwording van mijn kwaliteiten en valkuilen.”

“Ik ben me meer bewust van mijn eigen gedrag, ik wil altijd 
anderen helpen, maar weet nu dat ik dat ik ook uit de reddersrol 

moet stappen en iemand zelf stappen moet laten zetten.”

“Ik heb geleerd om voor mezelf op te komen!”

“Herontdekking van je eigen kracht!”

“Bewuster worden van en anders omgaan met aangeleerd 
gedrag”

“Leren nee zeggen”
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Evaluaties van de Trainingen 
In het algemeen worden onze trainingen door de deelnemers gewaardeerd met cijfer 9. Verder 
hebben we naar aanleiding van de evaluaties in 2018 een extra terugkomdag ingezet voor 
deelnemers van de trainingen als nazorg en een reflectieverslag van de trainers.  
 
Door in te zetten op evaluaties van de trainingen en de reflectieverslagen van onze vrijwilligers is 
Stichting Yasmin in staat om de leerdoelen van de deelneemsters en vrijwilligers duidelijk naar 
boven te krijgen. Op deze manier leveren wij maatwerk aan vrouwen bij verwezenlijken van hun 
doelen  
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YASMIN NAAR OPLEIDING EN WERK  

In 2018 heeft Yasmin veel extra aandacht besteed aan vrouwen die naar werk en opleiding willen.  
Dit doen wij op verschillende manieren: door persoonlijke coaching, de trainingen,  meet to 
change tafels en begeleiding naar vrijwilligerswerk voor werkervaring.  
 
Het was vooral opvallend  dat de laagdrempelige Meet to change tafels naar opleiding en werk 
goed bezocht werden. Deze tafels zijn gericht op de mogelijkheden voor vrouwen om te starten 
met vrijwilligerswerk een opleiding of werk. In totaal hebben 242 vrouwen zich laten oriënteren 
op de arbeidsmarkt. Vooral de bijeenkomsten met een opleidingsmarkt (85 vrouwen) en 
netwerken (25 vrouwen) in samenwerking georganiseerd met de Soroptimisten, werden goed 
bezocht.  
 
Vanuit de Meet to change tafels krijgen vrouwen de mogelijkheid voor persoonlijke coaching en 
trainingen te volgen om hun ambities waar te maken. In totaal hebben 122 persoonlijke 
loopbaangesprekken richting opleiding en werk gekregen.  
 
In 2018 zijn 18 vrouwen begonnen aan een opleiding, waarvan 11 vrouwen die bij Yasmin 
begeleiding kregen met een MBO traject gestart en 5 met een HBO opleiding en 2 aan de 
Universiteit. Daarnaast zijn er 23 vrouwen aan het werk gegaan.  
 
Ook is een grote groep van de vrijwilligers van Yasmin doorgestroomd naar werk. In totaal gaat het 
om 18 vrouwen. Van hen zijn er drie die een eigen bedrijfje zijn gestart en 15 zijn doorgestroomd 
naar een betaalde baan. Voor Yasmin een mooi resultaat, maar tegelijkertijd was dit ook een 
aderlating voor de organisatie aan kwaliteit en inzet voor ons vrijwilligerswerk. 
 
 

Ondersteuning naar opleiding en 

werk 

Aantal vrouwen  

Meet to change tafels naar opleiding en 

werk  

242 

Persoonlijke coaching 122 

Doorstroom naar opleiding  18 

Doorstroom naar werk 23 

Doorstroom van vrijwilligers naar 

werk/eigen onderneming 

18 

Doorstroom vrijwilligers werk 102 
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YASMIN DOET MEE & FACILITEERT 

Om de maatschappelijke participatie te bevorderen faciliteert Stichting Yasmin ook 
laagdrempelige activiteiten. Vrouwen voor wie de stap naar opleiding of arbeidsmarkt nog te 
moeilijk is, kunnen hieraan deelnemen. Deze activiteiten sluiten aan bij de vraag van de vrouwen 
 
Stichting Yasmin faciliteert ook vrijwilligers die zelf hun talenten willen delen met andere vrouwen 
en activiteiten willen ontplooien. Stichting Yasmin biedt ruimte, begeleiding en een marktplaats op 
de website en PR. In 2018 hebben een aantal vrijwilligers het volgende georganiseerd: 
Nederlandse en Engelse taallessen, computercursus, naaicursus, naaicursus kaftan maken, 
creatieve cursus en alfabetisering Turkse taal, multiculturele kook- en ontmoetingsgroep. 
 
 

 

Faciliteren van ruimte  Aantallen 

Activiteiten aangeboden door 

vrouwen/vrijwilliger 

120 vrouwen hebben deelgenomen aan 
Participatieactiviteiten  

Nederlands taalonderhoud 121 vrouwen hebben Nederlandse taalles bij 
Stichting Yasmin gevolgd waarvan 60 vrouwen 
zijn doorgestroomd naar andere taal 
aanbieders. 23 vrouwen zijn wegens andere 
redenen uitgevallen zoals: geen oppas, ziek of 
verhuizing.  

Vrijwilligersorganisaties maken gebruik van de 

faciliteiten van Stichting Yasmin (Mammarosa, 

Chinese vrouwenvereniging, Winwide en 

Chinees vrouwenkoor) 

4 organisaties 
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EVENEMENTEN & NETWERKEN 

 
In 2018 hebben wij verschillende evenementen georganiseerd en op informatiemarkten gestaan  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

✓ Netwerk  

✓ Opleidin

gsmarkt  

HEN-bijeenkomsten  

Haagse Maatschap 

werkconferentie 

Taalketenoverleg 

 

Escamp 

festival 

5 mei festival  

800 



 

 

 15 STICHTING YASMIN 

PROJECT YASMIN IN DE WIJKEN  

Stichting Yasmin heeft in 2016 een start gemaakt met de uitrol van haar activiteiten. Inmiddels hebben we 

ervaring op drie locaties van Stichting Mooi.  

 

In de wijken Moerwijk en Bouwlust hebben wij de volgende activiteiten georganiseerd:  

✓ een dagdeel in de week inloopspreekuur voor intake- en adviesgesprekken op drie verschillende 

locaties, 2 van welzijn en één op het Heeswijkplein.  

✓ Wekelijks Meet to Change bijeenkomsten waarbij bewustwording richting opleiding en werk en 

maatschappelijke thema’s centraal staan. Hier werden 141 vrouwen bereikt.  

✓ 53 vrouwen getraind training Sterk en Training Doen.  

✓ 153 vrouwen kregen voorlichtingen en appetizers op scholen en voor diverse vrouwengroepen. 

✓ Wijkcontactpersonen trainen. 

 

In de wijken nemen wij ook deel aan evenementen zoals de 8-maartviering, het Escamp Festival en 

participeren wij in diverse wijknet-overleggen. 

 

Trainingen uitrol  Aantal deelneemsters 
1 x training Laak  11 

2x Training sterk Escamp 20 

Training Sterk en doen Moerwijk en bouwlust  22 

TOTAAL aantal  trainingen  53 vrouwen  

 

 

Meet &change Yasmin Escamp Wanneer Aantal 
bijeenkomsten 

Aantal 
deelneemsters 

 Hoe ziet jouw toekomst eruit? 
(gericht op opleiding en werk) 
Moerwijk 

Januari tot en 
met Mei 

10 52 

Hoe ziet jouw toekomst eruit? 
(gericht op opleiding en werk) 

Februari tot en 
met Mei 

7 31 

Opvoeding Heeswijkplein  November 3 28 

Doelen stellen Heeswijkplein December  3 30 

Totaal aantal deelneemsters  23 141 
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Inspireren & Motiveren   
 

Aan  153 vrouwen hebben wij voorlichting gegeven  in de wijken over stichting Yasmin met 

vrijwilligers als rolmodel om vrouwen te inspireren en te motiveren tot participatie en persoonlijke 

ontwikkeling naar werk en opleiding.  

 
WIE  AANTAL  

Vrouwengroep morgenstond 16 personen 16   

St. Almasar Vrederust 14  

Mooi Morgenstond 11  

Bouwlust wijkcentrum vrouwengroep 11  

Team Heeswijkplein 15  

Mooi Wateringse veld  50  

St. voorall 10  

Me time Vrouwengroep in Moerwijk 15  

TOTAAL AANTAL VROUWEN  153 
 

Eigen locatie in Escamp 
In 2018 zijn we op zoek gegaan naar voldoende financiële middelen. Wij hebben van het ING een 

prijs mogen ontvangen als goed initiatief.  Door toekenning van onze aanvraag bij het  Oranje  

fonds zijn we in staat gesteld om een eigen locatie te huren in Escamp . Wij hebben verschillende 

mogelijkheden verkend en diverse  samenwerking gesprekken aangegaan om gezamenlijke een 

pand te betrekken. Helaas heeft dit nog geen concrete locatie voor ons opgeleverd.  

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 17 STICHTING YASMIN 

PROJECT  

Economische zelfredzaamheid    

In samenwerking met het Leger des Heils en Stichting Wende zijn we in 2017 gestart met het 

Project Eigen Kracht. Doelstelling van het project is het bevorderen van de economische 

zelfredzaamheid en zelfstandigheid van vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt en in het 

bijzonder van vrouwen die zich in een geïsoleerde positie bevinden of te maken hebben met 

huiselijk geweld en sociale onderdrukking.  

De inzet van Stichting Yasmin is er vooral op gericht het gedrag van vrouwen, die te maken hebben 

gehad met huiselijk geweld te veranderen. Daarbij is het van belang te realiseren dat vrouwen 

alleen wat kunnen bereiken als zij zich bewust zijn of worden van hun situatie en bereid zijn hun 

gedrag te veranderen. In 2018 hebben we voor voortzetting en verduurzaming van het project 

opnieuw projectgelden aangevraagd. De beschikking voor dit project werd pas op  21 december 

2018 beschikt door de Gemeente.   

Om dit project toch te kunnen realiseren, hebben de vaste medewerkers ten koste van hun 

reguliere uren werkzaamheden uitgevoerd voor dit project en hebben zij veel overuren gemaakt..  

Het niet kunnen aanstellen van personeel heeft er toe geleid dat we niet aan alle resultaten van 

onze aanvragen hebben voldaan. Vooral voor inbedden was het belangrijk om een in de praktijk 

getoetste training uit te laten schrijven in een methodisch handboek zodat hiervoor vrijwilligers 

getraind konden worden.  

 

Wat we wel hebben bereikt    

 

20 vrouwen zijn getraind in de eerste helft van 2018 daarnaast heeft er groep coaching 

plaatsgevonden in de opvang. hiervoor hebben  de projectleider uitrol en een vrijwilligster een 

training verzorgd aan vrouwen die ervaring hebben met huiselijk geweld.   

- In totaal zijn er 75 vrouwen bereikt die ervaring hebben met huiselijk geweld.  Deze 

hebben we begeleid naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie.  
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Meet tot change Narcisme  
Op vrijdag 1 juni 2018 hebben wij een grote Meet to Change bijeenkomst georganiseerd met het 
Thema Narcisme met als titel: “Neem Het heft in eigen hand”.  
 
Er was zoveel belangstelling voor deze bijeenkomst dat de mogelijkheid om je aan te melden 
daags voorafgaand aan de bijeenkomst wegens ruimtegebrek moest worden stopgezet. Een divers 
gezelschap van zo’n 60 vrouwen en twee mannen was op 1 juni bij Stichting Yasmin aanwezig om 
meer over dit thema te weten te komen en om in een veilige omgeving ervaringen met elkaar te 
delen 

 
 
Om narcistisch misbruik te beëindigen is het nodig om kennis te delen, meer bewustwording te 
creëren en te weten wat de waarschuwingssignalen zijn en hoe je jezelf kunt beschermen. 
Daarnaast is het nodig dat deze kennis en bewustwording landt in de politiek, in de hulpverlening, 
in de rechtbanken en in de media zodat er beleid op kan worden afgestemd en deze vorm van 
psychisch (huiselijk) geweld strafbaar kan worden gemaakt. Narcistische mishandeling veroorzaakt 
complexe gezondheidsproblemen met veelal langdurige hulpverleningstrajecten voor het 
slachtoffer (en zijn of haar kinderen) en is ook maatschappelijk een enorm groot probleem, met 
alle (financiële) gevolgen voor de samenleving van dien.  
 
Gezien de grote belangstelling voor deze bijeenkomst willen wij in de toekomst meer aandacht 
aan dit onderwerp besteden.  
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WERKBEZOEKEN  

Inspiratie en Motivatie voor Yasmin  
 
Op 8 maart  Internationale Vrouwendag,  
heeft Stichting Yasmin een delegatie van (toekomstige)  
Haagse PvdA-raadsleden en PvdA-Europarlementariërs   
Agnes Jongerius ontvangen.  
 
2 november bracht wethouder Bert van Alphen een  
werkbezoek aan Stichting Yasmin. 
De heer Van Alphen is wethouder Sociale zaken, 
Armoedebestrijding en Maatschappelijke opvang.  
Hij heeft onder andere emancipatie in zijn portefeuille.  
Samen met het bestuur van Stichting  
Yasmin heeft de wethouder gesproken over Stichting  
Yasmin en haar toekomstige rol.  
 
Op 21 november 2018 zijn 30 vrouwen van Stichting Yasmin 
 op werkbezoek geweest bij het Europees parlement  
in Brussel op uitnodiging van Europarlementariër  
Agnes Jongerius. 
 
Donderdag 6 december bracht de Haagse burgemeester 
Pauline Krikke een werkbezoek aan Stichting Yasmin.   
Burgemeester heeft een rondleiding ontvangen door  
bestuursleden en directie. In iedere ruimte waar die  
middag activiteiten plaatsvonden ging Burgemeester  
Pauline Krikke in gesprek met deelneemsters.  
De burgemeester was zichtbaar onder de indruk van Yasmin,  
haar activiteiten en de kracht van de aanwezige deelneemsters 
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SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES  

De Haagse Maatschap  
Sinds 2010 neemt Stichting Yasmin deel aan het Strategisch overleg en de werkgroep van De 

Haagse Maatschap (DHM).  Met als doel samenwerken om de kansen van vrouwen op de 

arbeidsmarkt te vergroten en belemmering weg te nemen.  

Het Taalketenoverleg  
In 2018 heeft Stichting Yasmin wederom deelgenomen aan het Taalketenoverleg. Doel van het 

overleg is: uitwisseling, afstemming en samenwerking bevorderen tussen organisaties die 

taalaanbod voor volwassenen verzorgen in Den Haag. De coördinatie van de Taalketen is in 

handen van Taal aan Zee. 

Hen: Haags Emancipatie Netwerk   
Het HEN (Haags Emancipatie Netwerk) is een platform met vertegenwoordigers van vele 

maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Yasmin, Stichting Sarita,  

COC-Haaglanden, Stichting Kaabassi, Haagse Emancipatie Ambassadeurs en PEP-Den Haag. 

 

Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven onderstrepen en ervoor te zorgen 

dat dit onderwerp niet van de Haagse agenda's verdwijnt. Binnen het HEN organiseren wij twee 

tot drie bijeenkomsten per jaar waarin netwerken en informatie-uitwisseling centraal staan.  

Bovendien is het HEN verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Internationale 

Vrouwendag in Den Haag. In 2018 bezochten zo’n 800 vrouwen de Internationale Vrouwendag op 

11 maart in World Forum Den Haag. Naast bijdragen aan het inhoudelijke programma was 

Stichting Yasmin vertegenwoordigd met een stand.  

Wijkleerbedrijf Schilderswijk 
Het WijkLeerbedrijf is een samenwerking tussen Haagse zorg- en welzijnsorganisaties, 
onderwijsinstellingen en de gemeente Den Haag. Stichting Yasmin neemt deel aan strategische 
overleggen samen met Humanitas, Calibris advies, H.V.P. Zorg, Stichting Eykenburg, Staedion, 
Threewise, Pep en Werkgeversservicepunt Den Haag.  
 
Het WijkLeerbedrijf Den Haag leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op tot een 
MBO niveau 1 diploma Dienstverlening en Zorg. 
  

http://stichtingyasmin.nl/
http://stichtingsarita.nl/
https://www.cochaaglanden.nl/
https://www.kaabassi.nl/
http://www.haagseemancipatieambassadeurs.nl/
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0RGANISATIE  

Bestuur  
In 2018 heeft Marieke Manschot na 8 jaar vrijwillige inzet afscheid genomen van Stichting Yasmin.  
Wij heten Lousewies van der Laan en Shylin Bahrami (secretaris) van harte welkom in het bestuur 
van Stichting Yasmin  
 

Hedwig Vos       Voorzitter 

Bircan Bozbey      Bestuurslid  

Wim Naeije       Penningmeester 

Ries Smits       Bestuurslid lobby en fondsenwerving 

Lousewies van der Laan     Bestuurslid  

Shylin Bahrami     Secretaris  

 

Alle bestuursleden hebben zich onbezoldigd ingezet voor Stichting Yasmin. 

Medewerkers en vrijwilligers  
Stichting Yasmin heeft 4 vaste medewerkers in dienst, samen goed voor 2,7 fte.  

Naast de vaste medewerkers, had Stichting Yasmin in 2018 70 vrijwilligers, die uiteenlopende 

activiteiten op zich hebben genomen. Voor het project “Yasmin in de wijken” was 1 betaalde 

projectmanager tot en met 31 december 2018 aangesteld die ook eerste half jaar zich heeft 

ingezet voor het project economische zelfredzaamheid.  In oktober is het contract van een 

vrijwilliger met een bijstandsuitkering na 2 jaar dienstverband gestopt. Haar functie was 

gerealiseerd door het budget voor In- en doorstroombaan (ex-ID). Inmiddels heeft zij een reguliere 

baan gevonden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JAARVERSLAG 2018 22 

FINANCIËN  

De gezonde financiële positie van Stichting Yasmin vormt voldoende basis om de werkzaamheden 

in 2019 en in de verdere nabije toekomst met vertrouwen te kunnen uitvoeren. 

Voor meer informatie zie de bijlage met de financiële jaarrekening 2018 

 

Begin januari is onze trouwe vrijwilliger en toeverlaat voor onze Financiën wegens ziekte 

uitgevallen. De laatste weken zijn ingevoerd door een vrijwilliger, die  zich net aan het inwerken 

was.   

Om de financiële jaarstukken en onze boekhouding voor 2019 te laten invoeren hebben wij 

gezocht naar een voor ons haalbaar administratiekantoor. Vooral de hoge kosten waren een 

belemmering. Inmiddels hebben wij een kantoor gevonden, maar het overhevelen naar een 

nieuwe administratie kantoor heeft voor enige vertraging gezorgd. 

Ook zal de lay-out en opmaak van onze jaarrekening er anders uit zien dan dat u gewend bent van 

ons.   

 

 

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers die hebben meegewerkt aan een fotoserie over Stichting 

Yasmin. 

© Stichting Yasmin, 2018. Tekst en opmaak: Stichting Yasmin, Foto’s: Suzanne van de Kerk 


