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VOORWOORD  

Het is best vreemd, midden in deze coronacrisis terugblikken op 2019. 
De realiteit van ons werk in deze tijd voelt heel ver verwijderd van de 
periode waarop we in dit verslag terugkijken. Maar er is veel moois en 
hoopvols te vertellen. De lijnen die we in 2019 volgden en opzetten, 
trekken we dit jaar door. En met digitale aanpassingen lukt het 
Yasmin ook onder deze zware omstandigheden houvast te bieden aan 
heel veel vrouwen in Den Haag.  
 
 
Een jaarverslag maken we om te laten zien wat we in een boekjaar 
gedaan hebben. We leggen verantwoording af naar onze 
subsidiegevers wat er met hun fondsen gedaan is. Een jaarverslag 
draait daarmee voor een groot deel om cijfers. Cijfers die in zichzelf al 
verhalen vertellen.  
 
Een greep: 

- 395 vrouwen zijn persoonlijk door ons gecoacht met hun vraag, behoefte en 
aandachtspunten, waarvan 216 nieuwe vrouwen. 

- 39 van onze vrouwen vonden in 2019 betaald werk en 9 startten een opleiding. 
- Met in totaal 428 vrouwen hebben we mooie en wezenlijke gesprekken gevoerd aan de 

“Meet to Change” tafels over maatschappelijke onderwerpen. Vooral de tafels over de 
rechten van de vrouw en de tafels over armoede en seksualiteit werden goed bezocht.  

- 134 deelneemsters volgden Nederlandse les en 57 Engelse les. 
- 125 vrouwen deden de Training Sterk. 
- 45 vrouwen namen deel aan de Meet to Work workshops, nieuw in het aanbod van 

Yasmin. Dit zijn losse praktische workshops, die vrouwen ondersteunen bij het zoeken 
naar een baan.  

- In 2019 hebben we 133 vrouwen naar opleiding en werk ondersteund, daarnaast 
stimuleren we ook onze vrijwilligers om aan het werk te gaan of een opleiding te 
starten. Het meest veelzeggend voor het werk van Yasmin zijn daarmee de 65 vrouwen 
die uitstroomden naar vrijwilligerswerk, opleiding en werk. Dat is 40% van de hele 
groep. 

 
Wat niet uit deze cijfers naar voren komt is al het werk dat daarvoor gedaan wordt door onze 
medewerkers onder leiding van Nermin Altintas en de ruim 70 vrijwilligers om hen heen. 
Zonder hun continue toewijding was er geen Yasmin. En bij de vrijwilligers wil ik in het 
bijzonder graag even stilstaan. Na tien jaar heeft Hedwig Vos afscheid genomen als voorzitter 
van Yasmin. Bij de opening van onze tweede vestiging aan de Leyweg op 31 januari 2020 droeg 
ze officieel de voorzittershamer aan mij over.  
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Hedwig heeft in al die jaren enorm veel voor Yasmin gedaan en betekend. Zo heeft ze de 
transitie van Yasmin naar participatiecentrum richting opleiding en werk gerealiseerd. Met 
hart en ziel stond ze voor Yasmin en alle vrouwen die bij Yasmin aanklopten. Hedwig, dank je 
wel voor alles wat je voor Yasmin deed! Daarnaast wil ik ook Ries Smits en Bircan Bozbey 
bedanken voor hun bestuurlijke inzet van de afgelopen 10 jaar.  
 
Op de cijfers over 2019 zijn we trots. Het lukt Yasmin in steeds veranderende omstandigheden 
vrouwen uit hun isolement te halen en te begeleiden naar opleiding en werk. Yasmin heeft een 
belangrijke en noodzakelijke taak in de Haagse samenleving: het inspireren, motiveren en 
stimuleren van Haagse vrouwen om concrete stappen te zetten naar economische 
zelfstandigheid. Een opdracht waar we nog lang niet klaar mee zijn. De uitdagingen waar we 
daarbij voor staan blijven groot. Niet alleen blijven vragen over financieringsbronnen en het 
aantonen van onze meerwaarde voor de Haagse samenleving terugkerende thema’s. Ook 
veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij blijven onze aandacht vragen. Met 
dit jaarverslag geven we u naar we hopen een mooi inkijkje in wat we in 2019 deden, de 
beweging die we brachten en de waarde die we voor onze mooie stad aan zee hebben. 
 
Emily van de Vijver 
Voorzitter Stichting Yasmin 
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VROUWENCENTRUM YASMIN 

Inleiding 

Als vrouwencentrum inspireert, motiveert en stimuleert Yasmin Haagse vrouwen om concrete 
stappen te zetten naar economische zelfstandigheid.  
De focus ligt vooral op vrouwen bij wie de economische zelfstandigheid relatief laag is, zoals 
vrouwen met een migratieachtergrond, statushouders, laagopgeleide vrouwen en/of 
alleenstaande vrouwen, met of zonder kinderen. Sinds 2016 hebben wij onze diensten, naast 
onze hoofdlocatie aan de Brouwersgracht, uitgebreid naar een aantal wijken en kunnen de 
vrouwen ook dichterbij huis onze bijeenkomsten en trainingen volgen. Sinds november 2019 
heeft Yasmin een eigen locatie op de Leyweg die op 31 januari 2020 feestelijk is geopend. Deze 
locatie is mede mogelijk gemaakt door een gift van het Oranje Fonds1.  
 
Visie en Missie  
Yasmin vindt het van groot belang dat álle vrouwen gelijke kansen hebben om hun 
capaciteiten te ontwikkelen, zich in te zetten voor zichzelf en op de arbeidsmarkt. Wij streven 
naar een maatschappij met vrouwen die in hun kracht staan; onafhankelijke, economisch 
zelfstandige vrouwen die weten wat ze willen, eigen keuzes kunnen maken, zelfbewust zijn, 
een probleemoplossend vermogen hebben en hun verantwoordelijkheid nemen. 
 
Doelstelling 
Het verbeteren en versterken van de positie van vrouwen in een maatschappelijk isolement en 
het bevorderen van de maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie van vrouwen. 

 

Kernwaarden van Yasmin  
 
Veiligheid 
Yasmin biedt een veilige omgeving aan vrouwen. Door een gastvrije ontvangst en het werken 
vanuit respect, autonomie en betrokkenheid staan wij garant voor een veilige omgeving. 
Persoonlijke Groei  
Vrouwen leren en stimuleren om vanuit hun eigen kracht zelf de regie over hun eigen leven te 
nemen. Hiervoor zetten wij persoonlijke coaching, trajectbegeleiding richting werk of opleiding 
en trainingen in. Om vrouwen in hun eigen kracht te zetten, zijn wij faciliterend en 
ondersteunend. 
 
Kwaliteit 
Yasmin is in 2018 voor de tweede keer gecertificeerd voor het 
kwaliteitskeurmerk ‘Goed geregeld!’. Daarnaast is Stichting Yasmin ANBI 
(Algemeen Nut, Beoogde Instelling) erkend.   
 
 

 
1 Een nieuwsbericht over de opening staat op de website van Yasmin: https://stichtingyasmin.nl/tweede-locatie-voor-vrouwencentrum-

yasmin-in-escamp/ Een foto-impressie van de opening staat hier: https://stichtingyasmin.nl/opening-locatie-leyweg-drukbezocht/ Ook is er 
een geslaagde vlog door een vrijwilligster gemaakt: https://nl-nl.facebook.com/stichtingyasmin/videos/heb-je-de-opening-van-yasmin-

leyweg-gemist 
 

https://stichtingyasmin.nl/tweede-locatie-voor-vrouwencentrum-yasmin-in-escamp/
https://stichtingyasmin.nl/tweede-locatie-voor-vrouwencentrum-yasmin-in-escamp/
https://stichtingyasmin.nl/opening-locatie-leyweg-drukbezocht/
https://nl-nl.facebook.com/stichtingyasmin/videos/heb-je-de-opening-van-yasmin-leyweg-gemist
https://nl-nl.facebook.com/stichtingyasmin/videos/heb-je-de-opening-van-yasmin-leyweg-gemist
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ACTIVITEITEN YASMIN  

Intake en Advies  
Yasmin hanteert de participatieladder als 
instrument voor de intake/registratie en het 
volgsysteem. Met alle vrouwen die zich 
aanmelden bij Yasmin wordt eerst een 
intakegesprek gehouden waarna ze worden 
ingevoerd in de participatieladder. Tijdens het 
intakegesprek staat vraagverheldering centraal; 
wat zijn precies de wensen, behoeften en 
aandachtspunten? Op basis hiervan worden 
persoonlijke ontwikkelingsplannen gemaakt om 
de vrouwen te begeleiden met hun stappen 
richting zelfredzaamheid, maatschappelijke 
participatie, opleiding en werk.  
 
Deze gesprekken zijn gevoerd door 15 vrijwilligers 
en 1 stagiair 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intake met Yasmina 

Yasmina komt samen met haar schoonzus voor haar 

intakegesprek.  

Yasmina is een vrouw van rond de 30 jaar, is 

getrouwd en heeft 2 kleine kinderen, een van 3 jaar 

en een van 1 jaar. Zij is naar Nederland gekomen via 

gezinshereniging en woont samen met haar 

schoonmoeder die zorg nodig heeft. 

Yasmina heeft alleen contact met familie en 

beheerst de Nederlandse taal nauwelijks. Daarnaast 

heeft ze naast de zorg voor haar kinderen ook de 

zorg voor haar schoonmoeder.  

Zij heeft in haar land van herkomst een middelbare 

schoolopleiding gevolgd en wil graag na verbetering 

van haar Nederlandse taal een opleiding volgen om 

in de kinderopvang te werken.  

Aandachtspunten: Taal, het behalen van het 
inburgeringsexamen, onafhankelijkheid en minder 
stress. 
Ingezette instrumenten: Coaching, taallessen, 

oefenen met het inburgeringsexamen, Meet to 

Change tafels, training Sterk en Doen. 

Resultaten: Yasmina heeft taallessen gevolgd, het 

inburgeringsexamen behaald waardoor het voor 

haar mogelijk werd om ook Nederlandse lessen te 

volgen bij ROC Mondriaan.  

Daarnaast heeft ze de training Sterk gevolgd 

waardoor haar zelfvertrouwen versterkt is.  

Zij heeft ervoor gekozen om eerst rust in haar 

thuissituatie te creëren en dan te starten met een 

opleiding.  
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Intakegesprekken 
Yasmin werkt voor registratie en intake met het instrument Participatieladder. Dit wordt 
ingevoerd door vrijwilligers. Participatieladder is een belangrijk instrument voor registratie en 
volgen van ontwikkeling van de vrouwen  
 
Participatieladder bestaat uit volgende trede: 

Trede 1 en 2 vrouwen die in een geïsoleerd positie bevinden. (Geen contacten buiten 

eigen kring, niet of nauwelijks taalbeheersing)  

Trede 3 is voor vrouwen die deelnemen aan een georganiseerde activiteiten om hun 

positie te verbeteren.  

Trede 4 vrijwilligerswerk voor vrouwen die hun vaardigheden verder willen 

ontwikkelen, maatschappelijk betrokken willen zijn.  

Trede 5 gesubsidieerde werkplekken, en opleidingen.   

Trede 6 vrouwen die aan het werk zijn of aan het werk willen  

 

In 2019 zijn 216 nieuwe intakegesprekken gevoerd.  

 

 
Veel vrouwen die bij Yasmin komen, bevinden zich in een geïsoleerde positie, trede 1 en 2 
(37%). Dit zijn vrouwen die voornamelijk contact hebben met familie of met landgenoten met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. 
 
Vrouwen in trede 1 en 2 worden via persoonlijk contact bereikt door Wijkcontactvrouwen, dit 
zijn ambassadeurs (vrijwilligsters) van Yasmin, en ook via doorverwijzing van instellingen voor 
dagbesteding. Ook participatieklanten worden door de gemeente Den Haag doorverwezen 
naar Yasmin.  
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Coaching  
Yasmin heeft 395 vrouwen persoonlijk gecoacht. 
 
Na het intakegesprek worden de ladderpositie bepaald en de aandachtspunten en 
instrumenten in kaart gebracht, waarnaar de vrouwen persoonlijke coaching krijgen van een 
vrijwillige coach.  
De rol van een coach van Yasmin is informeren, ondersteunen bij oplossingsgericht denken en 
hen aanmoedigen. Verder gaan ze samen aan de slag met de aandachtspunten die de vrouw in 
haar intake en ook tijdens latere contacten heeft aangegeven.  
Om de vrouw goed te kunnen ondersteunen maken we gebruik van verschillende 
instrumenten die Yasmin zelf aanbiedt, zoals trainingen, coaching, taallessen, maar ook – altijd 
in goed onderling overleg met de deelneemster, het aanbod van andere Haagse organisaties, 
wanneer blijkt dat dit beter aansluit bij haar vraag en behoefte.  
 
Uitstroom 
Ook in 2019 zijn er vrouwen die uitstromen, in totaal betreffen dit 145 deelneemsters en 28 
vrijwilligers. 
De voornaamste redenen van uitstroom zijn: vrouwen zijn gaan werken of hebben ergens 
anders een activiteit of vrijwilligerswerk gevonden. Maar er is ook een groep vrouwen die 
zichzelf niet afmelden of telefonisch of per e-mail niet meer bereikbaar zijn.  
 

                                                  Aantal vrouwen Buiten de ladder  

Werk& 
opleiding  

Vrijwilligerswerk  Activiteiten 
buiten Yasmin   

Gezondheid Overige 
verhuizing, geen 
behoefte, geen 
kinderopvang  

48 17 34 18 56 
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ACTIVITEITEN ZELFREDZAAMHEID  

Meet to Change  

Meet to Change bijeenkomsten zijn 
wekelijkse thematische tafelgesprekken. Wij 
werken volgens een dialoogmethodiek 
waarbij wij vooral gebruik maken van elkaars 
ervaringen.   
 
Elke bijeenkomst wordt uitvoerig voorbereid 
met ervaringsdeskundige vrijwilligers die zich 
ook als rolmodel inzetten. Zij begeleiden ook 
de Meet to Change bijeenkomst. Voor een 
aantal thema’s worden ook deskundigen of 
vertegenwoordigers van instellingen 
uitgenodigd om bij te dragen aan het 
gesprek.    
Meet to Change draagt bij aan het kunnen 
vertellen van je eigen verhaal, leren van 
elkaar, het delen van kennis, het verhogen 
van de luister- en spreekvaardigheid van de 
Nederlandse taal. Voor vrijwilligers draagt dit 
bij aan het ontwikkelen van 
leidersvaardigheden, samenwerken en het 
vergroten van inzicht in verschillende 
thema’s.  
 
In totaal hebben 428 vrouwen meegedaan.  
Vooral de tafels over de rechten van de 
vrouw en de tafels over armoede en 
seksualiteit werden goed bezocht. Veel 
vrouwen vonden deze onderwerpen moeilijk 
om over te spreken, maar door een goed 
voorbereide begeleiding van de vrijwilligers 
en de open- en eerlijkheid van de vrouwen 
zelf kregen de tafels een goede dimensie, 
waardoor andere deelneemsters zich ook 
durfden te uiten. 
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Yasmin biedt vrouwen te allen tijde een veilige omgeving en hierdoor durven deelneemsters 
eerder te praten over ‘taboeonderwerpen’ die zij in het dagelijks leven meemaken. Dit bleek 
ook bij het onderwerp armoede. Veel vrouwen ervaren veel stress om elke dag weer de 
eindjes aan elkaar te knopen. Opvallend is dat veel alleenstaande moeders beter op de hoogte 
zijn van financiële regelgevingen en mogelijkheden dan vrouwen waarvan de man werkt 
(NUGgers). Veel van deze Niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen vallen veelal buiten de boot en 
komen niet in aanmerking voor bijvoorbeeld trajecten van de gemeente naar een opleiding 
en/of werk. Daarbij verdient hun man vaak niet voldoende om een opleiding te kunnen 
financieren of om kinderopvang te regelen. 
 
Over het 
onderwerp 
vrouwenrecht 
werd tijdens de 
Meet to Change-
tafel o.a. gezegd:  
 
 
 
 
 
Het samenbrengen van diverse culturen draagt bij aan sociale cohesie. Vrouwen voelen zich 
gehoord en zijn blij dat zij hun mening mogen geven en vragen kunnen stellen. Hierbij een 
aantal quotes van vrouwen die hebben meegedaan met de Meet to Change tafels over 
seksualiteit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Jullie geven iedereen het woord waardoor je veel van elkaar kan 
leren”. 
”Ik kan in alle vrijheid alles zeggen en gehoord worden”!  
 
“Yasmin geeft een thuisgevoel en ik voel mij veilig om te praten, niks is 
fout en ik mag mezelf zijn”. 
 
“Ik heb veel nieuwe dingen geleerd die ik elke dag kan gebruiken” 
 
 

Tip: “Ik neem altijd een kleine deo mee 
in mijn tas, daarmee kan je in de ogen 
spuiten van een belager” 

“Respect voor Yasmin dat zij dit 
onderwerp durven te bespreken, zelfs 
met mijn beste vriendin durf ik dat niet!” 

“Ik ben 2 keer gescheiden omdat ik geen zin in 
seks had, ik dacht dat ik gek was en dat er iets 
aan mij mankeerde. Voor het eerst hoor ik 
hier dat er meer vrouwen aseksueel zijn en 
dat is zo’n opluchting!” 
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Zelfredzaamheid en Taal  
Zoals een van de deelneemsters van Yasmin wijselijk zei: ”Alles begint bij taal”.  
Voor veel van de vrouwen is het belangrijk om de Nederlandse taal te leren, zodat zij kunnen 
meedoen in de maatschappij, hun kinderen kunnen helpen bij het huiswerk, zich verstaanbaar 
kunnen maken in het ziekenhuis of op school en uiteindelijk ook om een opleiding te gaan 
doen of aan het werk te gaan. 
 
In 2019 werd de vraag naar Engelse les steeds groter. Veel vrouwen hebben Engels nodig voor 
een opleiding die ze volgen, maar ook voor hun werk o.a. in de thuiszorg, een hotel of als 
receptioniste. Voor deze vrouwen is de stap naar particulier aanbod te duur, waardoor hoe 
langer hoe meer deelneemsters aan Yasmin vroegen of er niet intern Engelse les kon worden 
verzorgd. Om vrouwen hierin tegemoet te komen, zijn we in 2019 begonnen met het geven 
van Engelse les die door vrijwilligers wordt gegeven. 
 
In totaal hebben 134 deelneemsters Nederlandse les gevolgd en 57 Engelse les. 

TAALLESSEN NEDERLANDS  AANTAL VROUWEN  

A0-A1 niveau 41 

A1- A2 niveau 39 

A2-B1 54 

TOTAAL 134 

 

ENGELS  AANTAL VROUWEN24 

Beginners  24 

Gemiddeld 12 

Gevorderden 21 

TOTAAL 57 

 
Laagdrempelige activiteiten  
Om de maatschappelijke participatie te bevorderen faciliteert Yasmin laagdrempelige 
activiteiten waar vrouwen aan kunnen deelnemen voor wie de stap naar opleiding of 
arbeidsmarkt nog te moeilijk is. Daarnaast bieden wij faciliteiten en onderdak aan 
vrijwilligersorganisatie o.a. Mammarosa, Chinese vrouwenvereniging, Chinees Vrouwenkoor 
en sinds september ook aan de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid van 
Hameeda Lakho.  
 
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een 
beroepskracht.  

PARTICIPATIEACTIVITEITEN AANTAL 

Computercursus  13 

Mode en kleding  10 

Examen Inburgeringstraining 18 

Ontmoeting en taal  45 

TOTAAL 86 
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ACTIVITEITEN IN STADDEEL ESCAMP  

Op dinsdag 24 september 2019 hebben we de start in de kerk groots aangepakt met een 
ontbijt. De opkomst was een succes namelijk rond de vijftig vrouwen. De vraag aan deze 
vrouwen was of zij wilde aangeven welke activiteiten zij graag binnen de kerk zouden willen 
volgen. De uitkomst hiervan is divers, maar wat opvalt is dat taal de meest gevraagde activiteit 
is.  
Zie tabel wat de vraag was van deze vrouwen: 

Wat Aantal 

Taal 14 

Naailes/ Breien/haken  10 

Werk/opleiding/vrij 10 

Uitjes/koken /bingo 11 

M2C 8 

Sporten/yoga /zwemmen  10 

Opvoedingslessen/kinderactiviteiten 2 

Omgaan met emoties/stress 2 

Verzorgingslessen 1 

Schilderen/tekenen/creatief knutselen 1 

Training Sterk volgen 3 

 
Van de vijftig vrouwen die op het ontbijt aanwezig waren hebben vijftien vrouwen aangegeven 
dat zij graag in gesprek willen met een coach. Deze vrouwen hebben een gesprek gehad en 
sommigen ook een vervolggesprek. Een aantal dames stonden al in onze Participatieladder, 
omdat zij al een intakegesprek gehad hebben, maar de afstand te ver vonden om van Escamp 
naar het centrum te reizen. In totaal hebben 17 vrouwen een intake en begeleiding gekregen. 
Van de zeventien vrouwen zijn er twee naailes gaan volgen binnen de kerk, één vrouw is 
binnen Yasmin op de Brouwersgracht gestart met inburgeringslessen, één vrouw is gestart met 
de Nederlandse les binnen stichting Mooi, één vrouw is binnen Yasmin op de Brouwersgracht 
gestart met de Nederlandse les, vier vouwen worden vrijwilliger binnen Yasmin op de nieuwe 
locatie Leyweg en drie vrouwen hebben begeleiding naar opleiding.  
 
 
De eerste meet to change tafel had een goede opkomst van 12 vrouwen. Na de tweede week 
kwamen er nauwelijks vrouwen meer op af. Bij de workshops naar opleiding, en 
(vrijwilligers)werk was de belangstelling erg laag.  In deze wijk is er een grote afstand naar 
werk en opleiding en de behoefte ligt meer op gebied van laagdrempelige activiteiten.   
Eind december zijn wij gestopt in de Shalom kerk. Wij hebben vanaf December 2019 een eigen 
Yasmin locatie gehuurd aan de Leyweg in het midden van Escamp. Waar we na alle 
voorbereidingen in 2020 actief aan de slag kunnen.  
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Meet to Change Escamp 
In 2019 hebben we op twee locaties de Meet to Change tafels gegeven. In de eerste helft van 
het jaar aan het Heeswijkplein, daar zaten we 1 dag per week bij Team Heeswijk en in Shalom 
kerk.  
 

Maanden en onderwerpen  Aantal deelneemsters in Escamp 

Januari vrouwenrechten 28 

Februari vrouwenrechten 14 

Maart Armoede 21 

April Armoede 22 

Mei Spiritualiteit en geloof 4 

Juni Opleiding en werk 7 

Oktober/November/Dec.  
Wat is belangrijk in jouw leven?  

20 

Totaal 116 
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ACTIVITEITEN ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID 

Training Sterk  
Deze training is bedoeld om vrouwen in hun kracht te zetten en hun talenten te laten 
ontdekken. De training duurt 6 weken en wordt 2 keer per week een dagdeel gegeven. Voor 
veel vrouwen is dit een intensief traject, waarin ze ook zichzelf tegenkomen, maar als ze 
doorzetten zich persoonlijk ontwikkelen. 
 
In 2019 zijn er 11 trainingen gegeven, waarvan 7 aan de Brouwersgracht en 4 in Escamp. In 

totaal hebben 125 
vrouwen meegedaan. 
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Training Doen 
Na de training Sterk wordt de training Doen gegeven, zodat de vrouwen een actieplan kunnen 
opzetten om stappen te gaan zetten naar werk en opleiding. Niet iedereen wil meedoen na de 
intensieve training Sterk, bovendien is niet iedereen eraan toe om concrete stappen te zetten 
naar de arbeidsmarkt.  
In de evaluatie gaven de vrouwen de volgende feedback: 
 

 
 
 
Meet to Work 
Nieuw in 2019 zijn de Meet to Work workshops. Dit zijn losse praktische workshops, die 
vrouwen ondersteunen bij het zoeken naar een baan. Veel vrouwen hebben hier behoefte 
aan, maar de Werktraining van 6 weken, 2 x per week was te lang voor hen. Daarom hebben 
wij als pilot de training opgeknipt in losse workshops. De deelname aan deze workshops was 
groot. 45 vrouwen hebben deelgenomen aan de Meet to Work workshops. Na evaluatie met 
de deelnemers en trainers hebben we een Handboek ontwikkeld met een trainer die nu een 
eigen bedrijf heeft opgezet.   
 
In hun evaluatie gaven de vrouwen het volgende aan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ik ben blij met de 
handvatten die ik 
heb gekregen en ik 
heb inzicht 
gekregen in mijn 
kunnen en dat ik 
actie moet gaan 
nemen, want ik ben 
belangrijk! 

 

Ik heb inzicht gekregen 
waardoor ik zo snel 
overspoeld raak. Ik vind 
alles belangrijk en 
prioriteiten stellen is 
daarbij het 
sleutelwoord! En ik heb 
moed gekregen om 
dingen inderdaad te 
gaan doen en mijn eigen 
praktijk op te gaan 
zetten.  

De training doen is een 
praktische training, 
waarbij de naam van 
de training de lading 
volledig dekt! Het 
opschrijven en 
uitschrijven van doelen 
werkt heel goed voor 
mij om dingen echt te 
gaan doen!  

Wat ik mooi vond bij de workshops was 
de energie van de vrouwen, ik voelde dat 
ik niet de enige ben met allerlei vragen. Ik 
zie veel vrouwen die niet goed weten hoe 
ze aan de slag moeten gaan. De 
oefeningen waren heel nuttig en praktisch 
en er was ruimte voor iedereen 

Mijn CV vraagt veel aandacht, ik kan soms 
de realiteit moeilijk accepteren. In Polen 
was ik hoog opgeleid en had een goede 
baan. Hier ben ik postbezorger. Het is 
lastig om vertrouwen te houden en 
daardoor stel ik mijn doelen uit. Deze 
workshops gaven mij een nieuwe impuls. 
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Yasmin naar opleiding en werk  

In 2019 hebben we 133 vrouwen naar opleiding en werk ondersteund, daarnaast stimuleren 
we ook onze vrijwilligers om aan het werk te gaan of een opleiding te starten. In 2019 zijn er 
ook nog eens 17 vrijwilligers uitgestroomd naar opleiding en werk, wat een mooi resultaat is 
voor de Stichting. Het toont aan dat vrijwilligerswerk bij Yasmin loont en dat we ook onze 
vrijwilligers handvatten en werkervaring bieden om zich te ontwikkelen richting de 
arbeidsmarkt.  
 
 
Nog in traject 
De grootste groep cliënten naar opleiding en werk zit nog in een lopend traject. Dit betreft 
68% vrouwen, waarvan de begeleiding van 42% in 2019 is gestart. Dit is kenmerkend voor de 
doelgroep van Yasmin, zij hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben hierdoor 
meer intensieve begeleiding nodig en ook een langer traject. 
Problemen die meespelen zijn voornamelijk: taalachterstand, geen startkwalificatie, geen 
medewerking van familie, geen netwerk, financiën, alleenstaande moeders, diploma’s uit het 
buitenland die lager worden gewaardeerd in Nederland.  

 

Leerlijn naar opleiding en werk 
Om vrouwen intensiever te steunen hebben wij in 2019 een 
leerlijn “opleiding en werk” ontwikkeld, waarbij vrouwen 
niet alleen 2x per week taalles krijgen op B1 niveau, maar 
ook de trainingen Sterk en Doen volgen en workshops naar 
werk (Meet to Work) bijwonen. Daarnaast krijgen zij 
persoonlijke loopbaan coaching. Dit traject duurt wel langer, 
namelijk 10, met het doel om de deelnemers goed 
voorbereid te laten deelnemen aan een opleiding of een 
betaalde baan. 
 
 
Doorstroom naar vrijwilligerswerk, opleiding en werk 
In totaal zijn er 65 vrouwen uitgestroomd naar 
vrijwilligerswerk, opleiding en werk, dat is 40% van de hele 
groep. Dit hoge resultaat heeft vooral te maken met de 
aantrekkende economie en de aanbodgerichte trajecten van 
Yasmin. 
Helaas zijn er wel minder vrouwen aan een opleiding 
begonnen. Dit komt voornamelijk door onvoldoende 
financiële middelen. Daarnaast zijn de particuliere 
opleidingskosten erg hoog. Bijvoorbeeld een MBO zorg 
opleiding kost nu ongeveer 4.000 tot 6.000 euro.  
Veel vrouwen vinden het erg spannend om zo’n groot  
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bedrag voor zichzelf te moeten lenen. Bovendien kunnen veel gezinnen waarvan alleen de 
man verdient deze bedragen niet opbrengen.  
Wij hebben in 2019 bij de landelijke politieke partijen D’66 en de PvdA en het ROC Mondriaan 
gelobbyd om hier verandering in te brengen, zodat de ROC’ s ook volwasseneneducatie gaan 
geven en volwassenen niet afhankelijk zijn van het duurdere particuliere onderwijs.   
 
Doelgroep naar werk en opleiding 
De doelgroep naar werk en opleiding is op te splitsen in drie groepen, namelijk de 
laagopgeleiden zonder startkwalificatie, diegenen die het middelbaar onderwijs of MBO 
hebben gevolgd en de hoger opgeleiden. Onder de laatste groep zijn veel vrouwen die in hun 
land van herkomst aan de universiteit hebben gestudeerd.  
 

Opleidingsniveau Aantal deelneemsters Percentage 

Laag, geen startkwalificatie 22 17% 

Middelbare school/MBO 61 46% 

Hogere opleiding 
HBO/Universiteit 

50 37% 

 
Vooral de groep hoger opgeleiden is erg ambitieus; zij willen zo snel mogelijk de Nederlandse 
taal leren en aan het werk in Nederland. Wij raden hen altijd aan om hun diploma te laten 
waarderen, maar veelal wordt hun diploma lager gewaardeerd, waardoor zij erg teleurgesteld  
zijn. Het is dan moeilijk om gemotiveerd te blijven. Bovendien is het ook lastig om aansluiting 
te vinden bij het Nederlandse onderwijs, zoals blijkt uit het in het verhaal van Mouna waar 
haar diploma gewaardeerd wordt op 3 jaar universiteit in Nederland. 
 
 

 
 
 

INTAKE MET MOUNA 
Mouna is een moeder van 4 kinderen, ze is hoogopgeleid in haar eigen land. Ze heeft scheikunde 
gestudeerd en haar diploma is gewaardeerd op 3 jaar universiteit in Nederland. Ze wil een master halen. Ze 
wil graag taalles bij Yasmin volgen. Ze heeft 10 jaar geleden Staatsexamen I gehaald. Via de open inloop 
van Meet to Change bijeenkomsten heeft ze een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.  
Vraag: Ze wil graag een hoger taalniveau (B1) en ze wil ondersteuning bij het zoeken naar een geschikte 
opleiding.   
Aandachtspunten: 
Taalverhoging, zoeken naar de juiste opleiding, kinderopvang en Engelse taalles.  
Instrument: Taalles B1 en training Sterk en coaching richting een opleiding, kinderopvang.  
Resultaat 
Mouna heeft deelgenomen aan taallessen en de training Sterk. Zij heeft besloten dat ze 
apothekersassistente wil worden. Dit past bij haar opleiding en haar taalniveau.  
In 2019 schrijft ze zich in voor een thuisstudie en start ze haar opleiding. Ze zoekt een stageplek bij een 
apotheek en dat lukt haar. Het is alleen moeilijk voor haar dat je voor deze studie Engels nodig hebt. Ze 
start bij Yasmin met Engelse taalles voor haar opleiding.  
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Bijna alle vrouwen beseffen dat het belangrijk is om eerst de Nederlandse taal goed te leren, 
voordat zij stappen kunnen zetten naar opleiding en werk. Velen van hen dromen wel van een 
extra opleiding om zichzelf verder te ontwikkelen richting de arbeidsmarkt.  
In de tabel staan de opleidingen die zij willen doen: 
 

Zorg  Aantal 

Zorg, Apothekersassistente, Kraamzorg, 
Doktersassistente,  

27 

Social Work, Mbo3/4 Sociale dienstverlening, 
Coachen, Ervaringsdeskundige  

12 

Onderwijs en kinderopvang  

PABO, Klassen assistent, kinderopvang, 
docent aardrijkskunde, Zwemlerares  

12 

Administratie 7 

Horeca 3 

Verkoop/Handel 3 

Uiterlijke verzorging 5 

HBO/Universiteit  

Accountancy, Management, Grafische, 
bestuurskunde, Economie en Master auditing  

10 

 
Uit deze tabel blijkt de enorme diversiteit aan voorkeuren wat betreft opleidingen. Bovendien 
heeft iedereen een andere startpositie wat betreft opleidings- en taalniveau, gezinssituatie en 
financiële mogelijkheden. De intake coaches bij Yasmin bieden een luisterend oor, inspireren 
en adviseren bij de stappen die vrouwen moeten zetten om hun droom waar te maken.  
Maar uiteindelijk moeten de deelneemsters zelf hard aan het werk om de taal te leren, om 
financiële mogelijkheden te creëren, om een oplossing te zoeken voor de kinderopvang en 
vooral om gemotiveerd en volhardend te zijn. Het is geen gemakkelijke weg en soms kan het 
jaren duren, maar met inzet van de deelneemsters en wat ondersteuning van Yasmin lukt het 
uiteindelijk wel. Voorbeeld het verhaal van Sehani.  
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Verhaal van Sehani 

 
 

 
 
 

Intake: 
Sehani is een alleenstaande moeder uit Ethiopië, ze zorgt graag voor anderen en ze doet dan 
ook vrijwilligerswerk op de basisschool van haar kind als overblijfmoeder (trede 4). Haar 
droom is om in de verpleging te gaan werken.  
Aandachtspunt: Haar taalniveau is nog laag, de 1e stap is om haar taal te verhogen van A2 
naar B1. 
Coaching naar opleiding: We coachen Sehani met haar behoefte om een opleiding te volgen 
in de zorg. Ze krijgt informatie over de verschillende zorgopleidingen en ze gaat naar open 
dagen. Sehani heeft een bijstandsuitkering en moet toestemming vragen. Na toestemming, 
schrijft zij zich in bij Medivus. Ze doet toelatingsexamen en wordt in 2015 aangenomen voor 
MBO 3 niveau. 
Coaching tijdens de opleiding: De opleiding is best lastig voor Sehani niet alleen qua taal, 
maar ook online leren vindt ze lastig. Ze komt naar Yasmin voor ondersteuning bij haar taal, 
maar ook voor computerles. Haar coach blijft haar motiveren, geeft haar schrijfopdrachten, 
ook zorgt ze ervoor dat Sehani een taalmaatje krijgt bij het Gilde.  
Sehani vindt het moeilijk om door te zetten. Haar moeder in Ethiopië is ziek en ze wil graag 
naar haar toe, maar ze heeft geen geld. Toch blijft ze doorzetten, ze komt regelmatig bij haar 
coach om haar hart te luchten. Zij heeft verder niemand in Nederland. Van de Sociale Dienst 
moet ze gaan werken naast haar studie en ze gaat 2 dagen per week in een verpleeghuis aan 
de slag. 
In 2019 is zij nog niet klaar met haar studie, ze blijft steken op een taaltoets en stage. Ze is erg 
onzeker over haar kwaliteiten en of ze het wel kan, ze gaat de training Sterk volgen en krijgt 
meer zelfvertrouwen! Daarna volgt ze de training Doen om een actieplan te maken en meer 
te leren over timemanagement. Voor haar studie moet ze stage gaan lopen, ze gaat daarom 
meedoen met de Meet to Work bijeenkomsten om te leren solliciteren.  
Ze gaat stagelopen bij St. Eykenburg. Eind 2019 haalt ze haar diploma en sindsdien werkt ze in 
de thuiszorg bij Zorgwerk. 
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ACTIVITEITEN HUISELIJK GEWELD  

Neem het heft in eigen hand! 
Ook dit jaar heeft Yasmin op 29 mei 2019 de miniconferentie ‘Neem het heft in eigen hand!’, 
georganiseerd. In het kader van de internationale dag (1 juni) voor bewustzijn van narcistisch 
misbruik.  
 
Aan deze miniconferentie namen 80 mensen deel. Naast de plenaire inleiding door Sibylle 
Leder over narcistisch misbruik en de grote gevolgen, waren er twee rondes met 6 praktische 
en empowerende workshops en een informatiemarkt van verschillende organisaties o.a. Hear 
my Voice, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Veilig Thuis, Lady’s Linked en SAFE Women.  
 
Workshops:  

● Narcistisch misbruik op jonge leeftijd en de grote gevolgen van psychische 
mishandeling op latere leeftijd door Annette van der Knaap. 

● Hoe communiceer je met een narcistische partner? Door Sibylle Leder. Zij gaf een 
workshop over hoe je communiceert in een narcistische relatie. Tijdens de workshop 
waren er lichaamsgerichte oefeningen en gaf ze tools mee aan de deelnemers.  

● Praktische tips bij juridische kwesties –Hoe ga je in juridische kwesties om met iemand 
met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, door Danielle van den Hoogen, 
advocaat. 

● Samen met lotgenoten werken aan je herstel – Contact met andere slachtoffers van 
narcistisch misbruik kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstelproces. 
Stichting Yasmin is in 2018 gestart met een pilotgroep lotgenoten van narcistisch 
misbruik. De deelnemers hebben zelf een format ontwikkeld op basis van een 
intervisiemodel. Dit model is op die dag gepresenteerd.  

● Bij wie kan ik terecht voor hulp? – De eerste stap naar hulpverlening is vaak niet 
makkelijk; ‘Word ik wel serieus genomen? Bij wie moet ik terecht? Geloven ze me wel’. 
De wijkagent met wie Yasmin spreekuur heeft, gaf samen met CJG  een workshop over 
hoe zij in Den Haag samenwerken om slachtoffers van psychisch geweld in 
thuissituaties verder te helpen. 

● Workshop Krav Maga (een zelfverdedigingssysteem uit Israël). Gracia Ho-Asjoe gaf 
praktische oefeningen om jezelf te verdedigen. Ook gaf ze tips hoe je je 
lichaamshouding krachtiger maakt.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://narcismeinrelaties.nl/world-narcissistic-abuse-awareness-day-wnaad/
http://narcismeinrelaties.nl/world-narcissistic-abuse-awareness-day-wnaad/
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“Opgroeien in een gezin waar sprake is van geweld heeft invloed op de manier waarop 
kinderen zelf later intieme relaties aangaan en op hun kans om binnen die relaties zelf 
slachtoffer of dader van geweld te worden.” 
 
Kindermishandeling in verschillende culturen  
In samenwerking met de Academie voor herstel en Ervaringsdeskundigheid is er een 
voorlichting georganiseerd over kindermishandeling in verschillende culturen en de 
langetermijngevolgen. We hebben Hameeda Lakho, directeur van de Academie voor Herstel 
en Ervaringsdeskundigheid uitgenodigd. Zij heeft deze ochtend aan 20 vrouwen over de 
verschillende vormen van kindermishandeling verteld en haar eigen ervaringen hiermee 
gedeeld. 
 
Themadag 2019 Sporen van Trauma 
In samenwerking met de Academie voor Herstel 
en Ervaringsdeskundigheid heeft Yasmin een 
workshop verzorgd over trauma in verschillende 
culturen.  
Daarnaast hebben 50 deelneemsters van Yasmin, 
die ervaring hebben met kindermishandeling, 
gratis deelgenomen aan deze themadag. De 
kosten van deze themadag zijn gesponsord door 
Fonds Slachtofferhulp.    
 
Voor de vrouwen die niet konden deelnemen aan de Themadag Sporen van Trauma  
hebben we een Meet to Change bijeenkomst georganiseerd met als thema “Trauma in 
verschillende culturen”.  
 
Sinds september 2019 is de academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid gehuisvest in 
het pand van Yasmin.  
 
 
Project vrouw en veiligheid: Preventie van huiselijk geweld in Den Haag 
In 2019 hebben we project “Vrouw en veiligheid” ontwikkeld in het kader van onze nieuwe 
meerjarenbeleidsplan 2019- 2022.  Hiervoor hebben we bij twee fonds 1818 en VSB fonds een 
aanvraag ingediend voor financiële ondersteuningen. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag 
hebben we ook van beide fondsen toekenning gekregen voor onze aanvraag.  
Dit project is een onderdeel van de leerlijn ‘Vrouw en Veiligheid’ van Yasmin. Vanaf 2020 gaat 
Yasmin werken met leerlijnen die een betere afstemming mogelijk maakt tussen de wensen en 
behoeften van de vrouwen op en het aanbod van Yasmin.  
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Stop geweld tegen vrouwen  
De bewustwordingscampagne van Yasmin is al gestart vóór 25 november, de Internationale 
Dag tegen geweld tegen vrouwen van de Verenigde Naties. 
 
Van 25 november tot 10 december werd het pand aan de Brouwersgracht 2A oranje verlicht. 
Alle ramen waren gedecoreerd met oranje handen en vlinders en de tekst ‘Stop geweld tegen 
vrouwen’ in verschillende talen geschreven.  
Daarnaast zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder het haken van oranje 
sjaals en het vouwen van vlinders voor op de ramen. Tijdens het haken en het vlinders vouwen 
werd er gesproken over geweld tegen vrouwen om bewustzijn te creëren. Onder het motto 
‘Beter voorkomen dan genezen’.  
 
Daarnaast heeft Yasmin ook de bijeenkomst 
bijgewoond van de gemeente Den Haag. De 
wethouder van Emancipatie, Bert van Alphen, 
opende met Hameeda Lakho van de Academie 
voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid een 
tentoonstelling over de campagne op het 
stadhuis. Yasmin maakte deel uit van de 
tentoonstelling, en de gevouwen vlinders sierden 
de panelen van de tentoonstelling.  
 
 
Factsheet “Wat te doen bij geweld – regio Den Haag” 
 
Na de miniconferentie ‘Neem het heft in eigen hand!’ werd Yasmin vaker benaderd door 
slachtoffers van (psychisch) geweld met een roep om hulp. Yasmin is echter geen 
vrouwenopvang of hulpverlenende instantie. Om die vrouwen (en soms ook mannen) in de 
regio Den Haag te kunnen helpen, heeft Yasmin een factsheet “Wat te doen bij geweld” 
ontwikkeld. De factsheet is samengesteld door ervaringsdeskundige vrouwen van Yasmin.  
 
Op 25 november hebben wij tijdens de opening van de campagne “Stop geweld tegen 
vrouwen” het eerste exemplaar overhandigd aan de Wethouder van Emancipatie. De factsheet 
is te vinden op de website van stichting Yasmin2.  
 
 
 

 
2 https://stichtingyasmin.nl/wp-content/uploads/2019/11/factsheet-geweld-nov-2019.pdf 
 
 

https://stichtingyasmin.nl/wp-content/uploads/2019/11/factsheet-geweld-nov-2019.pdf
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EVENEMENTEN & NETWERKEN 

 
Ook in 2019 heeft Yasmin deelgenomen en een 
bijdrage geleverd aan tal van evenementen en 
netwerkbijeenkomsten.  
 
 
8 maart internationale vrouwendag 
Gemeente Den Haag heeft de week van 8 maart 
uitgeroepen tot de ‘Week van de Vrouw’. Het thema van deze week was 100 jaar 
vrouwenkiesrecht. In de ‘Week van de Vrouw’ (van 4 tot en met 8 maart) waren er workshops, 
lezingen, tentoonstellingen en een filmavond. Aan elke bijeenkomst passend bij de doelgroep 
hebben vrouwen van Yasmin deelgenomen. O.a. het museumbezoek, de filmavond, de 
uitreiking van de Parels en de uitreiking van de Kartiniprijs. Op vrijdag 8 maart, Internationale 
Vrouwendag, is de Kartiniprijs 2019 uitgereikt aan Fatma Süslü-Yigittürk met haar initiatief De 
Moederklas. Fatma is tevens bestuurslid van Stichting Yasmin.  

 

Vaillant theater “Jij bent ook een Heldin” 
Op 7 maart hebben we in samenwerking met het Vaillant theater en vrouwenorganisaties in 
de Schilderswijk Internationale Vrouwendag gevierd met als thema “Jij bent ook een Heldin”. 
Stichting Yasmin heeft een Meet to Change bijeenkomst georganiseerd. 
 
 
Escampfestival 
Dit jaar was de 20e editie van het Escampfestival. Het werd 
dit jaar gehouden in winkelcentrum Leyweg met als doel dat 
instellingen, bedrijven en organisaties zichzelf kunnen 
presenteren. Ook dit jaar hebben we deelgenomen met een 
informatiestand. 
 
 
 

https://dbevenementen.nl/evenementen/escampfestival/
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INSPIREREN & MOTIVEREN   

Voorlichtingen en Workshops  
Elke jaar geven wij inspirerende voorlichtingen/ workshops aan vrouwengroepen binnen 
basisscholen, bibliotheken en andere instellingen over het belang van economische 
zelfstandigheid en participatie in de samenleving. Dit doen we samen met Ambassadeurs 
(Rolmodellen) van Yasmin. De ambassadeurs zijn vrouwen die wij ondersteund hebben naar 
arbeidsparticipatie. Daarnaast organiseren wij voor de doelgroep van Yasmin informatie- en 
netwerkbijeenkomsten.  
 

Voorlichting en Workshops  Organisaties  

Workshop talentontwikkeling   Basisschool Bamboe  

Voorlichting  Bibliotheek Koningstraat aan taalgroepen 

Workshop en voorlichting talent ontwikkeling  De Haven  

Voorlichting studerende moeders  Studerende Moeders aan Yasmin vrouwen  

Workshop Zelfredzaamheid  Bijeenkomsten Hen  

Voorlichting  Tamarschool  

Netwerkbijeenkomst  In samenwerking met Soroptimisten  

  

 
 
Verkiezingen  
Op 22 februari 2019 kwam 
Europarlementariër Agnes 
Jongerius speciaal uit Brussel 
om te vertellen waarom zij als 
vrouw gekozen heeft voor de 
politiek. Verder waren de 
Haagse gemeenteraadsleden 
Serpil Ates van Groen Links en 
Mikal Tseggai aanwezig. 
ProDemos gaf een workshop 
over politiek 
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Werkbezoek aan Yasmin  
Delegatie Verenigde Arabische Emiraten  
Op 19 juni 2019 heeft Yasmin op verzoek van de Stichting Bevordering Beeldvorming 
Internationale Samenleving (BBIS) haar deuren opengezet voor een delegatie uit de Verenigde 
Arabische Emiraten.  
Met de delegatie zijn we in gesprek gegaan over de rol van Yasmin voor de participatie, 
emancipatie en de integratie van niet-westerse vrouwen in Nederland.  
 

 

 

Werkbezoek Tweede Kamerleden  
Op vrijdag 12 april 2019 kwamen D66 Tweede Kamerleden Jan Paternotte en Suleyman 
Aslami kennismaken met Stichting Yasmin om te horen welke bijdrage Yasmin levert aan de 
integratie van vrouwen. Ze hebben onder andere onze wekelijkse Meet to change bijeenkomst 
bijgewoond.  
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SAMENWERKING MET EXTERNE ORGANISATIES  

De Haagse Maatschap  
Sinds 2010 neemt 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 2019 heeft 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 het Taalketenoverleg 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. In 2019 zijn er in verschillende wijken HEN 
bijeenkomsten georganiseerd over werk en opleiding. 
Yasmin heeft hieraan een bijdrage geleverd door een 
workshop talentontwikkeling te verzorgen.   
 

 

WijkLeerbedrijf Schilderswijk 
Het WijkLeerbedrijf is een samenwerking tussen Haagse 
zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en 
de gemeente Den Haag. Yasmin neemt deel aan 
strategische overleggen samen met Humanitas, Calibris Advies, H.V.P. Zorg, Stichting 
Eykenburg, Staedion, Threewise, PEP en Werkgeversservicepunt Den Haag.  
Daarnaast verwijzen we vrouwen door naar MBO-niveau 1 opleiding. 
 
  

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


  
 

               

 
26 

0RGANISATIE  

Bestuur  
In 2019 hebben Ries Smits en Bircan Bozbey na ruim 8 jaar vrijwillige inzet afscheid genomen 
van Yasmin. Ook hebben we afscheid genomen van Lousewies van der Laan die wegens een 
nieuwe functie haar bestuurlijke functie niet kon voortzetten. Wij danken alle drie voor hun 
inzet. Wij heten Emily van der Vijver, Shylin Bahrami, Fatma Süslü Yigittürk welkom in het 
bestuur van Yasmin.   
 
Emily van der Vijver      Voorzitter 
Wim Naeije      Penningmeester 
Shylin Bahrami    Secretaris  
Fatma Süslü Yigittürk    Bestuurslid 
 
Alle bestuursleden hebben zich onbezoldigd ingezet voor Stichting Yasmin. 
 
Medewerkers en vrijwilligers  
Yasmin heeft 4 vaste medewerkers in dienst, samen goed voor 2,7 fte.  
Naast de vaste medewerkers waren er bij Yasmin in 2019 70 vrijwilligers werkzaam, die 
uiteenlopende activiteiten op zich hebben genomen.  
 
De vrijwilligers worden intern getraind door Yasmin. Wij vinden het belangrijk dat ook de 
vrijwilligers zich verder persoonlijk ontwikkelen. Daarbij maken we ook gebruik van het 
aanbod in de stad, o.a. van PEP “train de trainersopleiding”, de opleiding diversiteit van de 
Haagse Hogeschool en Divers Den Haag, maar ook landelijke cursussen, zoals bijvoorbeeld de 
training vrijwilligerscoördinator.   
 
 
Meerjarenbeleid Yasmin 2019 - 2022 
In 2019 hebben we ook ons meerjarenbeleidplan geschreven voor 2019 – 2022. Dit 
beleidsplan is tot stand gekomen door een reeks thematische bijeenkomsten met vrijwilligers, 
medewerkers en deelnemers. Tijdens deze bijeenkomsten is naar voren gekomen dat de door 
ons ontwikkelde methodieken en trainingen een grote bijdrage leveren aan de persoonlijke 
ontwikkeling van vrouwen, maar dat onze werkwijze nog te vrijblijvend is. Om vrouwen beter 
te ondersteunen in hun stappen naar maatschappelijke zelfredzaamheid en economische 
zelfstandigheid zijn er twee leerlijnen ontwikkeld in 2019 namelijk de leerlijn ‘Vrijwilligerswerk, 
opleiding & Werk’ en de leerlijn ‘Zelfredzaamheid. Deze leerlijnen zullen vanaf 2020 worden 
ingezet.  Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het ontwikkelen van een project voor de 
leerlijn ‘Vrouw en Veiligheid’. Komende jaren zullen we ook investeren in het ontwikkelen van 
de leerlijn voor vrouwen in armoede.  
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RESULTAAT AFSPRAKEN MET DE GEMEENTE  
  

De reguliere beschikking 2019 is pas 17 juni 2019 
beschikt door gemeente Den Haag waardoor wij in 
de eerste helft van het jaar geen extra betaald 
kracht konden aanstellen om voor activiteiten in de 
wijk te werken. Ondanks dit hebben we samen met 
vrijwillig inzet van vrijwilligers de afgesproken 
resultaten kunnen behalen en ook nog extra 
activiteiten kunnen uitvoeren met zeer betrokken 
vrijwilligers.  
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FINANCIËN 

 

In 2019 zijn we verdergegaan met de activiteiten in de wijken.  
              
De subsidieafrekening over 2018 vond pas plaats op 15 januari 2020 en is overeenkomstig de 
verantwoording in 2018 vastgesteld. Het positieve resultaat over 2018 is met goedkeuring van 
de gemeente toegevoegd aan de egalisatiereserve voor een bedrag van € 11.819. Dit is in 2019 
verwerk in de subsidiebaten. 
 
Het resultaat over het boekjaar 2019 bedraagt, inclusief de vaststelling van 2018, een verlies 
van € 6.848. Het negatief resultaat wordt deels behaald door extra uitgaven naar aanleiding 
van controle door de brandweer, waarbij nodige aanpassingen in het gebouw plaats moesten 
vinden, welke wij niet hadden opgenomen in onze begroting. Daarnaast was er sprake van 
hogere energielasten. 
 
De afschrijvingslasten in het kader van de investeringen verbetering accommodatie zijn 
overeenkomstig voorgaande jaren onttrokken aan het saldo van de bestemmingsreserve 
hiervoor. Verder is de bestemmingsreserve automatisering gebruikt voor het bedrag van de 
afschrijvingslast van de gedane investeringen in materiële vaste activa.  
 
De toestemming voor het project economische zelfstandigheid waarvoor een verzoek is 
ingediend om in 2019 te besteden is pas verleend op 15 januari 2020. Het bedrag van € 25.532 
is opgenomen als passiva. 
 
Begroting 2020 
Voor 2019 is op basis van de begroting 2019 in de aanvraag een subsidie verleend door de 
gemeente Den Haag van 395.445, waarvan intern de huur van € 53.710 is verrekend. 
Het verleende bedrag is overeenkomstig het aangevraagde bedrag in de begroting 2019. 
 
Voor 2020 is een subsidie ingediend op basis van begroting 2019, deze begroting is aangepast 
op verzoek van de Gemeente Den Haag. Aangevraagde subsidie van 345.445 is tijdens opmaak 
van de jaarrekening 2019 nog niet beschikt. Ook is aan ons gevraagd om de opgebouwde 
bestemmingsreserveringen te besteden waartoe het is bestemd. Hiervoor is er een plan 
ingediend bij Gemeente. De reservering voor automatisering is reeds uitgegeven in 2019 de 
reservering talentontwikkeling wordt ingezet voor personele uren in de wijken in 2020.   
 

Begin 2020 is de coronacrisis uitgebroken waardoor er een onzeker situatie is ontstaan. Een 
schatting van de financiële gevolgen is op dit moment onmogelijk te maken vanwege alle 
onzekerheden, zoals onder andere met betrekking tot de exacte uitvoering en afwikkeling van 
de steunmaatregelen van de overheid. 
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Voor meer informatie zie de bijlage met de financiële jaarrekening 2019. 
 
 
 

 

 

Donatie  
Op 10 december werden we blij verrast door de donatie van de Jongerenraad Rabobank 
vanwege onze inzet om de economische zelfstandigheid van Haagse vrouwen te verbeteren. 
Uit handen van Patricia van Someren (Rayonmanager Rabobank Regio Den Haag) en Pam 
Ummernthum (lid Jongerenraad RaboNext 070) ontving Yasmin een cheque van € 1.000.  
 


