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Vrouwen stimuleren zich persoonlijk te ontwikkelen, hun economische positie te versterken, hen
begeleiden naar een economisch onafhankelijk bestaanmet eigen werk en inkomen. En bovenal,
vrouwenmotiveren hun eigen kracht te ontdekken en hun eigen leven vorm te geven. Yasmin zet zich al
decennia in voor alle Haagse vrouwen, ongeacht afkomst en opleidingsniveau. En met name die vrouwen
met weinig tot geen economische zelfstandigheid, vrouwenmet eenmigratieachtergrond, statushouders,
laagopgeleide vrouwen en/of alleenstaande vrouwen. Maar hoe doe je dat in een jaar als 2020, een jaar
waar niemand op voorbereid was met een pandemie en twee lockdowns?

Met flexibiliteit en creativiteit, zoals we ons allemaal aan hebbenmoeten passen het afgelopen jaar. En
door contact met elkaar te houden, wat niet altijd eenvoudig was. Door corona hebben we onze vrouwen
zo veel minder kunnen zien dan we willen. We hebbenminder mensen les kunnen geven. En niet iedereen
heeft zijn draai kunnen vinden in de digitale bijeenkomsten in zoom en whereby. Toch is het dankzij de
medewerkers en alle vrijwilligers gelukt heel veel vrouwen te bereiken en versterken, om contact te
houden en verder te helpen. Yasmin was een van de weinige organisaties in Den Haag die nog wel tot
achter de voordeur kwam bij deze groep. Ik wil dan ook eerst en vooral iedereen betrokken bij Yasmin
heel hartelijk danken voor alle inzet, tijd en goedemoed! Zonder de inzet van al deze mensen kan Yasmin
niet bestaan en hadden we dit jaar met corona niet doorstaan.

In 2020 is -soms tegen de klippen van corona op- ook veel bereikt. In dit jaarverslag leest u onder andere
over de 148 nieuwe cliënten die een plek bij Yasmin vonden en de in totaal 409 vrouwen die we
begeleidden. Over hen die doorstroomden naar werk en een eigen bedrijf. En zij die een opleidingsplaats
of leerwerkplek vonden. Naast de grote persoonlijke stappen die al deze vrouwen zetten, betekent dit ook
veel voor onze samenleving en de stad Den Haag. Deze vrouwen dragen actief bij aan de samenleving en
worden financieel onafhankelijk. Zij hoeven vaak niet langer een beroep te doen op financiële steun van
de overheid. Persoonlijk en maatschappelijk zijn dit mooie en belangrijke stappen.

De cijfers en het verslag van ons opleidings- en begeleidingsaanbod geven een beeld van wat Yasmin in
2020 deed. Maar het zijn de persoonlijke verhalen, de ervaringen van de vrouwen zelf, de stappen die zij
zetten waar het uiteindelijk echt om gaat. Yasmin heeft nog altijd een belangrijke en helaas noodzakelijke
taak in Den Haag: het inspireren, motiveren en stimuleren van Haagse vrouwen om concrete stappen te
zetten naar (economische) zelfstandigheid. Daar zijn we nog niet mee klaar.

Emily van de Vijver
Voorzi�er S�ch�ng Yasmin

VOORWOORD
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Als er iets is waar Yasmin voor staat is het wel verbinding. Verbinding tussen vrouwen onderling.
Verbinding tussen verschillende culturen en achtergronden. En verbinding met de hedendaagse
maatschappij.

Als vrouwencentrum in Den Haag proberen wij juist die vrouwen aan ons te (ver)binden die maar
moeizaam aansluiting vinden in onze samenleving. Die er niet of nauwelijks bij horen. Omdat ze de taal
niet spreken of omdat ze geen diploma hebben. Niet weten hoe of waar ze hun eigen geld mee kunnen
verdienen. Die vrouwen ondersteunen we bij hun zelfontwikkeling. Op die manier kunnen ze een
onafhankelijk bestaan opbouwen.

En verbinding was in 2020 natuurlijk meer dan dat. Hoe vaak viel de verbinding online wel niet weg. Wat
heeft Corona het ons moeilijk gemaakt om in verbinding te blijven. Letterlijk en figuurlijk.
Waar we het jaar zo enthousiast begonnenmet een nieuwe locatie aan de Leyweg en een nieuwe leerlijn
vrouw en veiligheid dwarsboomde al snel Corona een groot deel van onze plannen.

In maart moesten we noodgedwongen de deuren sluiten. Waar we in de eerst lockdown nog verdwaasd
om ons heen keken waren we bij de tweede lockdown al veel beter voorbereid. In de eerste lockdown lag
de nadruk op contact houden, de verbinding niet laten verbreken. Hoe komt iedereen deze onzekere tijd
door.

De tweede keer waren we al veel beter in Zoom enWhereby. Er werden online lessen op poten gezet. De
coaches bleven, waar ze konden, in contact met hun cliënten. En natuurlijk was en is het moeilijk. Online
tegen een beeldscherm praten is echt iets heel anders dan elkaar ontmoeten, in de ogen kijken,
lichaamstaal en gebaren die uitleg ondersteunen.

We bleven zoeken naar die verbinding. Op afstand, online of in kleine groepjes. Ondanks Corona hebben
we ook in 2020 weer veel vrouwen kunnen bijstaan. Hebben honderden Haagse vrouwen weer een stapje
richting hun onafhankelijkheid gezet. Het was zeker geenmakkelijk jaar maar verbinding bleek
belangrijker dan ooit.

1. INLEIDING

Verbinding
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Vrouwencentrum Yasmin vindt het van groot belang dat álle vrouwen gelijke kansen hebben om hun
capaciteiten te ontwikkelen, zich persoonlijk te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt stappen te zetten. Wij
streven naar eenmaatschappij waarin vrouwen in hun kracht staan: onafhankelijke, economisch
zelfstandige vrouwen die weten wat ze willen, eigen keuzes kunnenmaken, zelfbewust zijn, een
probleemoplossend vermogen hebben en verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Vrouwen kunnen terecht voor informatie, advies, begeleiding, coaching en activiteiten met het doel
actieve deelname aan demaatschappij.

2.STICHTINGYASMIN

Visie en missie

2

Het verbeteren en versterken van de positie van vrouwen in eenmaatschappelijk isolement en het
bevorderen van demaatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie van vrouwen.

Doelstelling2

Het verbeteren en versterken van de positie van vrouwen in eenmaatschappelijk isolement en het
bevorderen van demaatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie van vrouwen.

Doelstelling

3 Doelgroepen

Yasmin is er voor alle Haagse vrouwen vanaf 18 jaar, die zich persoonlijk willen ontwikkelen richting
zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid. Ongeacht afkomst en opleidingsniveau. De focus ligt
vooral op vrouwen bij wie de economische zelfstandigheid relatief laag is; vrouwenmet een
migratieachtergrond, statushouders, laagopgeleide vrouwen en/of alleenstaande vrouwen.

Vrouwen die nu vaak een beroepmoeten doen op financiële steun van de overheid. Hen proberen we te
begeleiden naar een economisch onafhankelijk bestaan. Met eenminimale investering creëren we zo een
enorme economische opbrengst.



De P-ladder bestaat uit de volgende treden

Trede 1 en 2
is voor vrouwen die zich in een geïsoleerde positie bevinden.
(D.w.z.: geen contacten buiten een eigen, kleine kring die niet
of nauwelijks de Nederlandse taal beheersen)

Trede 3
is voor vrouwen die deelnemen aan georganiseerde
activiteiten om hun positie te verbeteren.

Trede 4
is voor vrouwen die hun vaardigheden verder willen
ontwikkelen, maatschappelijk betrokken willen zijn en
vrijwilligerswerk (willen) doen.

Trede 5
is voor vrouwenmet een gesubsidieerde werkplek en
opleiding.

Trede 6
is voor vrouwen die betaald aan het werk zijn of aan het werk
willen.
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Yasmin zet zich via drie verschillende leerlijnen in om vrouwen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan
te begeleiden. Economisch zelfstandig maar ook zelfstandig en onafhankelijk genoeg om keuzes te
kunnenmaken voor relaties, binnen het gezin, om zelf boodschappen te doen of (vrijwilligers)werk te
zoeken.

3.ACTIVITEITEN

1

Vrouwen die zich bij Yasmin aanmelden krijgen een intake bij een van onze intake coaches. In die intake
wordt bekeken waar de behoefte van de vrouw ligt. Op basis hiervan worden persoonlijke
ontwikkelingsplannen gemaakt om de vrouwen te begeleidenmet hun stappen richting zelfredzaamheid,
maatschappelijke participatie, opleiding en werk.

Intake



Nieuwe intakes 2020 STIJGING IN P-LADDER

TREDE
P-LADDER AANTAL Trede 1 Trede 2 Trede 3 Trede 4 Trede 5 Trede 6

1 30 10 11 8 1

2 62 21 35 2 2 2

3 27 20 4 2 1

4 16 1 12 1 2

5 3 1 2

6 10 1 1 8

Totaal 148 10 32 65 19 7 15

2 Nieuwe cliënten
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3

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
aanmoedigen. Coach en cliënt gaan samen aan de slag met de aandachtspunten die de vrouw in haar
intake contacten heeft aangegeven.

Om de vrouw goed te kunnen ondersteunen wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten die
Yasmin zelf aanbiedt, zoals trainingen, coaching, taallessen. Ook (ver)wijzen we – altijd in goed onderling
overleg met de deelneemster - naar het aanbod van andere Haagse organisaties, wanneer blijkt dat dit
beter aansluit bij haar vraag en behoefte.

148
Nieuwe cliënten

Coaching

Cliënten en vrijwilligers die ondersteuning bij Yasmin krijgen in 2020 Aantal

Aantal cliënten 2020 327 vrouwen

Uitstroom cliënten 2020 149 vrouwen

Aantal vrijwilligers 2020 82 vrouwen

Uitstroom vrijwilligers 2020 29 vrouwen

Totaal vrouwen die begeleid zijn in 2020
(Aantal cliënten en vrijwilligers) 409 vrouwen

409
Vrouwen onder

begeleiding



Uitstroom p-ladder en verandering trede

Trede bij
binnenkomst Totaal

Trede 1
bij

vertrek

Trede 2
bij

vertrek

Trede 3
bij

vertrek

Trede 4
bij

vertrek

Trede 5
bij

vertrek

Trede 6
bij

vertrek
Gestegen Daling Gelijk

1 14 3 2 6 3 11 3

2 26 10 9 1 1 5 16 10

3 76 10 46 11 2 7 20 10 46

4 17 9 8 8 9

5 6 2 4 4 2

6 10 3 7 3 7

149 3 22 61 24 5 34 59 13 77

4 Uitstroom en nieuwe cliënten
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Aantal nieuwe cliënten en uitstroom op p-ladder gestegen, gedaald of gelijk gebleven

Trede bij
binnenkomst

Totaal buiten
ladder Gestegen Daling Gelijk

Totaal
nieuwe
cliënten

Gestegen Daling Gelijk

1 14 11 3 30 20 10

2 26 16 10 62 41 21

3 76 20 10 46 27 7 20

4 17 8 9 16 3 1 12

5 6 4 2 3 2 1

6 10 3 7 10 2 8

149 59 13 77 148 73 3 72

=
x

132 deelneemsters (44%) gestegen op de p-ladder

16 deelneemsters gedaald op de p-ladder

149 deelneemsters (50%) op dezelfde trede
Nb Veel van hen zĳn nog bezig met cursussen bĳ Yasmin

149 deelneemsters uitgestroomd



Reden uitstroom 2020 Aantal

Opleiding 4

Werk 34

Vrijwilligerswerk 6

Eigen bedrijf 2

Geaccepteerd leerwerkaanbod 2

Elders participatie 14

Zwanger 6

Geen kinderopvang 2

Verhuizing 4

Geen behoeftemeer aan begeleiding 29

Kan geen contact meer krijgen met client 22

Begeleiding is afgerond 3

Niet gemotiveerd/onvoldoende inzet 3

Mantelzorger 2

Traject afgebroken 10

Familieomstandigheden 3

Ziek 3

Totaal buiten ladder 149

4 Reden uitstroom

Stichting Yasmin | Jaarverslag 2020 9

149
Vrouwen buiten de ladder.

Belangrĳkste redenen:

WERK

GEEN BEHOEFTE
OPLEIDING

GEEN CONTACT MEER



1

Stichting Yasmin | Jaarverslag 2020 10

De leerlijn Zelfredzaamheid is bedoeld voor vrouwen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks
beheersen, die de Nederlandse samenleving onvoldoende kennen en die een klein of zelfs geen netwerk
hebben. Vrouwen die vaak lastig te bereiken zijn en veelal onzichtbaar blijven in onze samenleving. Voor
deze vrouw is taal vaak de eerste barrière om zelfstandig deel te nemen in de Haagse samenleving. Zij
krijgen bij Yasmin taalles en taalonderhoud naast trainingen en begeleiding.

De leerlijn Zelfredzaamheid bestaat uit
• Taalles/taalonderhoud A0 – A1 en A1 – A2

• Empowerment trainingen Sterk en Doen: geven je meer kracht en zelfinzicht en helpen je
bij het ontwikkelen van jouw vaardigheden.

• Meet to Change Zelfredzaamheid: gesprekstafels waar je andere vrouwen ontmoet en
met elkaar in gesprek gaat over maatschappelijke thema’s.

• Ondersteuning/begeleiding.

4. LEERLIJN ZELFREDZAAMHEID

Inleiding

Verhaal van Samira

Samira heeft de basisschool in Marokko afgerond. Zij is een
deelneemsters van de leerlijn(zelfredzaamheid).

In november 2019 meldde Samira zich aan bij Yasmin om de taal te leren
en zich beter te leren redden in demaatschappij. Zij is eenmantelzorger
voor haar echtgenoot en daarnaast heeft zij de zorg voor haar kinderen.

Zij is in januari 2020 gestart met de Meet to Change tafelgesprekken, zij
kwam binnen op trede 1 als geïsoleerde vrouw. Naar aanleiding van de
Meet to Change tafels en de kennismakingmet Yasmin besloot zij in mei
2020 om de taal te leren op een hoger niveau. Zij ging toen naar trede 3.
Zij doet nu ook vrijwilligerswerk binnen Yasmin, als gastvrouw op
donderdag en vrijdagmiddag. Zij is gestegen op de participatie ladder
naar trede 4. In september 2020 is Samira gestart met A2, en zij heeft het
in januari 2021 het niveau behaald. Zij is gestegen naar het niveau op
weg naar B1 en wordt naar de leerlijn (Werk & Opleiding) verder
begeleidt.
De persoon op de foto is niet de persoon uit dit verhaal.

Ervaringen
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Door Corona hebben weminder mensen les kunnen geven. Door de anderhalve meter maatregelen zijn
de groepen kleiner gemaakt anders was het onmogelijk geweest om voldoende afstand te houden.
Gezien de beperkte ruimt binnen ons pand en de niet oneindige inzet van onze vrijwillige leerkrachten
was het onmogelijk ommeer groepen les te geven.

Doelstelling Taalonderhoud A0 - A1: 42 vrouwen
In 2020 zijn er 3 groepen gestart van A0 tot A1, twee daarvan waren nieuwe groepen die gestart zijn in
januari en juni. In totaal zijn er 38 vrouwen die hebbenmeegedaan aan de A0 naar A1 les. Dit zijn 4
vrouwenminder dan in de planning stond, wat vooral aan Corona te wijten is. Van hen zijn er 11 die
niveau A1 hebben behaald in 2020, de rest gaan nog door met taalles in 2021.

Doelstelling Taalonderhoud A1 - A2: 14 vrouwen (voor de zomer)
24 vrouwen (na de zomer)

Begin van het jaar 2020 was er een groepmet 14 deelneemsters op weg naar A2, daarnaast zijn er twee
groepen gestart in september. In totaal zijn er 35 vrouwen die meedoen aan taalonderhoud naar A2. Dit is
er slechts 1 minder als de geschatte doelstelling.

EVA training doelstelling: 24 vrouwen van de les A1 naar A2
Door uitval van de taallessen, door Corona, is het niveau van de deelneemsters niet hoog genoeg om deze
training te geven. Deze training wordt aan het einde van de A2 lessen gegeven. Op dit moment zijn er
twee nieuwe groepen, dus dit wordt verschoven naar 2021.

Januari 2020 tot december 2020 Aantal

Deelneemsters A1 49

Deelneemsters A2 35

Totaal aantal deelneemsters taalles A0-A1 en A1-A2 in 2020 94

Uitgestroomd 29

Deelneemsters hebben het verwachte niveau behaald 11

Bezig met het gewenst niveau 54

2 Corona

38
Vrouwen

Taalonderhoud A0 - A1

35
Vrouwen Taalonderhoud

A1 - A2
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Meet to Change Zelfredzaamheid doelstelling: 400 vrouwen
De Meet to Change bijeenkomsten zijn wekelijkse dialoogbijeenkomsten waar thema’s zoals participatie,
zelfredzaamheid, gezondheid, financiën, opvoeding en vrouwenrechten worden besproken. Elke maand
staat een thema centraal en wekelijks wordt een onderwerp uitgediept. Het doel van de bijeenkomsten is
het vergroten van het bewustzijn en de kennis van de samenleving en het verhogen van de
maatschappelijke betrokkenheid van de vrouwen. Daarnaast is het goed om de spreekvaardigheid en
luistervaardigheid van de vrouwen te vergroten.

Elke leerlijn organiseert eigen gesprekstafels over bijbehorende thema’s bijvoorbeeld van Vrouw &
Veiligheid over veilige en onveilige relaties, Werk & Opleiding over de mogelijkheden om aan het werk te
gaan of een opleiding te volgen. Deze Meet to Change tafels worden ook genoemd bij de desbetreffende
leerlijn. Daarnaast worden de Meet to Change tafels op de locatie Brouwersgracht en de Leyweg gegeven.
En tijdens de lockdown periode hebben we ze online gegeven.

Voor de Corona periode konden we bij elke tafel rekenen op ongeveer 10 vrouwen per week, maar in de
volgende tabel is duidelijk te zien dat vanaf maart de getallen sterk naar beneden gaan. We hebben wel
geprobeerd om alles online te geven, maar vrouwen waarderen het toch meer om elkaar te ontmoeten en
te discussiëren over verschillende thema’s.

Verhaal van Irina

Deelneemster leerlijn Zelfredzaamheid

Irina heeft een diploma apothekersassistent in Oekraïne, zij heeft gewerkt
als apotheekassistent in Oekraïne, zij heeft tien jaar werkervaring.

Irina is twee jaar in Nederland, heeft zich in oktober 2020 aangemeld bij
Yasmin voor de leerlijn werk en opleiding om haar verder te begeleiden.
Zij zat op trede 2.

Irina deed vanaf eind november 2020 meemet de taalcursus op weg naar
A2 en daarnaast deed zij ook meemet de zelfredzaamheid Meet to
Change tafel van vrijdag om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen
met andere vrouwen. Toen zij begonmet haar Nederlandse 4 les stond zij
op trede 3.

Vanaf februari 2021 is Irina naar ander taal niveau gestegen (op weg naar
B1), zij is bezig met solliciteren voor vrijwilligerswerk bij een apotheek om
ervaring op te doen en de Nederlandse taal te kunnen oefenen. Zij doet op
dinsdag ochtendmet de loopbaan coachingmee om haar kansen naar
werk te vergroten.
De persoon op de foto is niet de persoon uit dit verhaal.

Ervaringen



168
Deelnemers Meet

to Change
Leyweg

385
Totaal aantal

deelneemsters
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In totaal zijn er 385 vrouwen die mee hebben gedaanmet de Meet to Change tafels, het streefgetal was
400 vrouwen voor 2020.

Meet to Change tafels Brouwersgracht 2020

Maand ThemaMeet to Change tafels Aantal deelneemsters

Januari Met positieve gedachten 2020 in 49

Februari Gezonde leefstijl 20

Maart Vrijheid 18

April Wat betekent de 1,5 meter samenleving voor
jou? 11

Mei Wat betekent de 1,5 meter samenleving voor
jou? 22

Juni Wat betekent de 1,5 meter samenleving voor
jou? 17

September Zelfredzaamheid en zelfregie 19

Oktober Financiën 33

November Zelfredzaamheid en zelfregie 28

December Geen Meet to Change tafels 0

Totaal 217

In totaal hebben 385 vrouwenmeegedaan aan de Meet to Change tafels. Zie volgende tabellen

Meet to Change tafels Leyweg 2020

Maand ThemaMeet to Change tafels Aantal deelneemsters

Januari Met positieve gedachten 2020 in 28

Februari Gezonde leefstijl 26

Maart Wat betekent vrijheid voor jou? 9

September Hoe ziet jouw toekomst eruit? 12

Oktober Veilige en onveilige relaties 29

November wat is communicatie voor jou en welke
invloed heeft het op je relaties? 45

December Jouw financiën 19

Totaal 168

217
Deelnemers Meet

to Change
Brouwersgracht



Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het vergroten van de economische zelfstandigheid van
vrouwen. Je bent economisch zelfstandig wanneer je jezelf met een eigen inkomen kan onderhouden.
Yasmin zet zich in om de economische positie van alle vrouwen te versterken. Wij inspireren, stimuleren
enmotiveren vrouwen om stappen te zetten naar een opleiding of werk.

De leerlijn Werk & opleiding richt zich op verbetering en versterking van taal, zelfvertrouwen en
zelfinzicht, arbeidsmarktvaardigheden, sociale en werknemersvaardigheden. Verder krijgen de vrouwen
individuele coaching om te werken aan hun doelen en ambities naar werk en opleiding. De methodiek
van Yasmin is uniek omdat het rekening houdt met de leefomstandigheden van de vrouwen, hun
uitgangspositie en hun talenten, zo leveren wij maatwerk.

De leerlijn Werk & Opleiding bestaat uit
een traject van 10 maanden, waarin de vrouwen 2x per week les krijgen of training en coaching naar werk
en opleiding. Het traject bevat de volgende onderdelen:

• Taalonderhoud van A2 naar B1

• De empowerment trainingen Sterk en Doen

• De praktische sollicitatie workshops naar werk; Meet to Work

• Individuele begeleiding naar opleiding en werk van een coach

• De mogelijkheid ommee te doenmet de Meet to Change tafels over opleiding en werk.

Doelstelling begeleiding naar opleiding en werk: 100 vrouwen
We hebben in 2020 127 deelneemsters en 29 vrijwilligers begeleidt dus in totaal 156 vrouwen. In 2020 is
afgesproken om 100 vrouwen te begeleiden richting werk en opleiding. Dit resultaat hebben we
ruimschoots behaald.

1
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5.LEERLIJN OPLEIDING &WERK

Inleiding

156
Deelneemsters

begeleid
127 Deelneemsters + 29 vrĳwilligsters



Verhaal van Seibatou Zij ontwikkelde zich van trede 2 naar
trede 4

Ik ben Seibatou en sinds 2004 woon ik in Nederland. Ik heb in Togo
bedrijfseconomie gestudeerd. In Nederland lukte het niet om aan een
baan te komen. Toen besloot ik een andere baan te nemen. Ik heb ruime
tijd in de linnenkamer in het verzorgingstehuis gewerkt. De afgelopen
jaren heb ik in de thuiszorg gewerkt. Ik ben inmiddels moeder van twee
kinderen. De laatste tijd heb ik veel pijn aanmijn schouders en
rechterarm en dat komt door een blessure die tijd neemt om te herstellen.
Ik gingmij zorg maken, omdat ik niet meer aan de samenleving kan
deelnemen. Toen ik de vrouwenorganisatie "Stichting Yasmin "ontdekt
heb, ben ik vooruitgegaan en hoopvol geworden. Ik ben gestart met een
sollicitatietraining en heb ik sollicitatiebrieven leren schrijven en
sollicitatiegesprekken leren voeren. Verder heb ik ontdekt dat
vrijwilligerswerk heel belangrijk is ommezelf te ontwikkelen.

Inmiddels volg ik de leerlijn opleiding en werk en ben ik gestart met de
taalcursus B1 ommijn Nederlandse taalniveau te verhogen, op die
manier kan ik een opleiding volgen die bij mij past.

Ik heb ook een training sterk gevolgd, daar heb ik geleerd om assertief te
zijn. Ik kan nu duidelijk mijn eigen wensen formuleren. Ik weet nu beter
hoe ik ben en kenmijn persoonlijke kwaliteiten en weet meer over de
invloed vanmijn opvoeding. Mijn ouders zijn een rolmodel, vooral mijn
moeder zij leerde mij doorzettingsvermogen te hebben.

Doordat ik bij Yasmin heb geleerd meer proactief na te denken kom ik
snel aan de oplossing vanmijn probleem.

Door de Meet to Change tafels die de stichting Yasmin organiseert elke
donderdag of vrijdag leer ik veel over de Nederlandse maatschappij en
het is ook een goedemanier om te leren praten over onderwerpen. De
thema's zijn verschillend en passen bij de actualiteit.

Ik heb afgelopen landelijke verkiezingen kunnen deelnemen dankzij het
thema van de Meet to Change over de verkiezingen. Ik heb aan
vrouwelijke politici vragen kunnen stellen. Daardoor heb ik een duidelijk
beeld gekregen en een keuze kunnenmaken op wie ik wil stemmen.

Ik ben blij dat Yasmin nu in mijn buurt aan de Leyweg is. Ik denk dat veel
vrouwen Yasmin kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen qua taal en
mogelijkheden voor opleiding en werk.

De persoon op de foto is niet de persoon uit dit verhaal.
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Ervaringen



67
Deelneemsters
Training Sterk
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Traject werk en opleiding

In 2020 zijn er 5 trajecten gestart waaraan 52 vrouwen hebben deelgenomen. Redenen van uitstroom zijn:
werk gevonden, ziek, mantelzorg, gemeentelijk traject, angststoornis, niveau te hoog, zwanger, naar
Mondriaan, status regelen binnen EU, naar Werkleerbedrijf MBO1 zorg.

Taalniveau Locatie Deelneemsters Uitstroom Behaald niveau

Leerlijn 1 - B1
sep 2019 - juli
2020

Brouwersgracht 11 3 6 B1 Behaald
4 doorgestroomd naar B2

Leerlijn 2 - B1
start November
2019

Brouwersgracht 10 4 3 B1 behaald

Leerlijn 4 - B1
Sep 2020 - Juli
2021

Brouwersgracht 10 3 7 bezig met B1

Leerlijn 3 - B1
Juni 2020-juni
2021

Leyweg 10 4 6 bezig met B1

Leerlijn 5 - B1
Okt 2020-okt 2021

Leyweg 11 1 10 Nog bezig met B1

Empowerment Training Sterk

De Training Sterk maakt onderdeel uit van de serie STERK – DOEN. Deze trainingen zijn samenmet Meet
to Work gericht op de persoonlijke ontwikkeling en helpen de vrouwen op weg naar een actieve rol in de
samenleving. Of dat nou een opleiding is, vrijwilligerswerk of werk. De trainingen Sterk en Doen helpen je
bewust te worden van je talenten, deze te ontwikkelen en in te zetten.

Doelstelling Training Sterk: 4x per jaar (3x leerlijn en 1x open aanbod)
50 vrouwen

In totaal hebben 67 vrouwenmeegedaan en zijn er 5 volledige trainingen sterk gegeven, de doelstelling
wordt wat dat betreft behaald. Maar door Corona is er wel uitval geweest waardoor uiteindelijk 57
vrouwen hun certificaat voor sterk zullen halen.

Nb Ook is nog een extra Training Sterk gegeven vanaf september voor de wijkcontactvrouwen in Laak.
Aan deze training hebben 12 vrouwen deelgenomen en het is een onderdeel van de wijkcontactvrouwen
training.

Training Sterk Aantal

Open aanbod Mijn Buuf jan/feb 14

Leerlijn 1 Brouwersgracht jan/feb 10

Leerlijn 2 Brouwersgracht maart - gestopt ivm corona 10

Open aanbod Brouwersgracht oktober/nov 2020 10

Training Sterk aan wijkcontactvrouwen Laak okt/nov/dec 13

Leerlijn 3 Leyweg start nov/dec2020 - jan/feb 2021 10

Totaal 67

52
Deel-

neemsters
traject werk
en opleiding
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Training Doen
Tijdens 6 wekelijkse bijeenkomsten worden vrouwen getraind in het maken van haalbare doelen en
persoonlijke ontwikkelingsplannen.

Doelstelling Training Doen: 3x per jaar (3x leerlijn en 1x open aanbod)
30 vrouwen

In totaal hebben we 2 keer de training doen gegeven aan 14 vrouwen, op dit moment lukt het niet om een
derde te plannen omdat we te weinig trainers beschikbaar hebben. We zijn bezig met nieuwe trainers te
wervenmaar het is niet makkelijk om in deze corona periode nieuwe vrijwilligers te vinden.

Training Doen Aantal
deelneemsters

Brouwersgracht jan/feb 6

Leerlijn 1 Doen 8

Totaal 14

Verhaal van Monika Zij ontwikkelde zich van trede 1 naar
trede 3 (afkomstig uit Polen)

In 2019 heb ik een afspraak gemaakt voor intakegesprek en sindsdien heb
ik deelgenomen aan diverse trainingen, bijeenkomsten, activiteiten en
begeleiding die door de Stichting Yasmin worden aangeboden. Ik
heb Meet to Work gevolgd – dat zijn praktische sollicitatieworkshops.

Ik heb ook deelgenomen aan de Training Sterk, waardoor ik leer wie ik
ben en waar ik goed in ben. Deze training maakt memeer bewust
vanmezelf, meer bewust vanmijn talenten, vanmijn eigen
kracht, vanmijn omgeving enmijn invloed hierop.

Daarnaast leer ik ook Nederlands bij Stichting Yasmin. Ik ben begonnen
op A2-niveaumaar nu volg ik op B2-niveau. Ik ben Stichting Yasmin erg
dankbaar dat ik voor weinig geld Nederlands kan leren. En ook dat ik
zoveel dingen kon leren, het gaf memeer zelfvertrouwen en heeftmijn
positie op de arbeidsmarkt enorm versterkt.

De persoon op de foto is niet de persoon uit dit verhaal.

Ervaringen

14
Deelneemsters
Training Doen
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Meet to Work
Tijdens deze bijeenkomsten worden vrouwen praktisch ondersteund bij het opstellen van een
sollicitatiebrief, het maken van een CV, het oefenen en voorbereiden van sollicitatiegesprekken en bij het
zoeken naar passend werk.

Doelstelling Meet to Work: 3x per jaar (1x leerlijn en 2x open aanbod)
36 vrouwen

Door corona is in de maand april tot en met juni online eenmeet to work training gegeven, dit waren 8
workshops. Aan deze workshops hebben 27 vrouwen deelgenomen. In de maand oktober tot en met
december is er een nieuwe rondemeet to work workshops, daar hebben 32 vrouwen aan deel genomen.
In totaal hebben 59 vrouwenmee gedaanmet de Meet to work en is de doelstelling ruimschoots behaald.

Voor de leerlijn is geen aparte meet to work gegeven omdat eind juni de voorkeur van de groep ernaar
uitging ommeer Nederlandse les te krijgen. Een aantal van hen deed wel meemet het open aanbod.

Meet to Work Aantal
deelneemsters

April tot en met juni 27

Oktober tot en met december 32

Totaal 59

59
Deelneemsters
Meet to Work

Meet to Change tafels Opleiding & Werk
Meet to Change Werk & opleiding zijn wekelijkse bijeenkomsten waarin vrouwen informatie krijgen en
gestimuleerd worden over werk en opleiding. Van alle mogelijkheden voor werk of een opleiding, doelen
die je wilt bereiken en wat je ervoor moet regelen. Deze zijn begin van het jaar gegeven aan de Leyweg en
nogmaals in september. Aan de Brouwersgracht worden zij nu van oktober tot en met december gegeven.

Doelstelling Meet to Change: 3x per jaar
36 vrouwen

Meet to Change Opleiding &Werk Aantal
deelneemsters

Leyweg jan tot en met maart 38

Leyweg september 12

Brouwersgracht oktober toten met december 32

Totaal 82

82
Deelneemsters
Meet to Change

Opleiding & Werk

Aan de Leyweg hebben totaal 50 vrouwen deelgenomen aan de Meet to change tafelgesprekken over
werk en opleiding. Daarnaast werden deze nog gegeven aan de Brouwersgracht waardoor de doelstelling
ruimschoots zal worden behaald.
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Uitstroom leerlijn opleiding en werk
In 2020 waren er 127 vrouwen die deelnemen aan het traject werk en opleiding en er zijn ook 29
vrijwilligers die begeleiding willen of een leerwerk ervaring opdoen bij Yasmin. In totaal zijn er 156
vrouwen in begeleiding. Van hen zijn er 49 uitgestroomd naar werk en opleiding en 43 hebben
vrijwilligerswerk, waarmee de doelstelling ruimschoots is behaald.

Uitstroom deelneemster Aantal
deelneemsters

Totaal aantal vrouwen in begeleiding 156

Uitstroom naar werk en opleiding 49

Uitstroom naar vrijwilligerswerk 43

Totaal uitgestroomd 92

92
Deelneemsters
uitgestroomd
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In 2020 is Stichting Yasmin gestart met de leerlijn “vrouw en veiligheid” mede gefinancierd door het VSB
fonds en fonds 1818. Stichting Yasmin wil met deze leerlijn meer bewustzijn creëren over geweld in
relaties, dit doen wij door vrouwen te informeren en door hen te ondersteunen om hun weerbaarheid en
zelfstandigheid te vergroten. Onze stichting heeft kennis, ervaring en bekendheid met de doelgroep en is
in een ideale positie om bij te dragen aan de preventie van huiselijk geweld in de gemeente Den Haag.

Weerbaarheid betekent voor Yasmin op een goedemanier opkomen voor jezelf en je grenzen aangeven.
Het gaat niet alleen om fysieke weerbaarheid waarbij je jezelf beschermt maar ook om emotionele,
sociale en mentale weerbaarheid.

Zelfstandigheid is net zo belangrijk voor veiligheid in relaties, dit is mogelijk als je:

• je eigen doelen kunt stellen en bereiken,

• je eigen beslissingen kunt nemen,

• je eigen inkomen kunt creëren, dit kan via werk en opleiding.

6.LEERLIJN VROUW & VEILIGHEID

Inleiding

In 2020 werden veel voorbereidende activiteiten uitgevoerd voor de leerlijn vrouw en veiligheid. Zo zijn er
vrijwilligers geworven, getraind en begeleid die hun kennis en vaardigheden over huiselijk geweld
hebben vergroot zodat zij cliënten kunnen trainen en begeleiden om huiselijk geweld te voorkomen. De
eerste training heeft in september-oktober 2020 plaatsgevonden en is door 9 vrijwilligers met succes
afgerond.

Daarnaast is er een start gemaakt met het maken van drie nieuwe handboeken zodat de methodieken
binnen Yasmin verankerd worden: 1 voor de training veilig, 1 voor de Meet to change tafels Vrouw en
Veiligheid en 1 voor de training van vrijwilligers over huiselijk geweld en oplossing gerichte
gespreksvaardigheden.

2 Activiteiten
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Training Veilig
De Training Veilig heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid en sociale vaardigheden van de
vrouwen. De training leert vrouwen om positiever naar zichzelf te kijken en hun zelfvertrouwen te
vergroten. De vrouwen leren ook hoe ze onveilige situaties en relaties kunnen herkennen en hoe ze met
hun stem en houding de eigen grenzen kunnen stellen om agressie te voorkomen of te stoppen.

Meet to Change Vrouw & Veiligheid
met als doel de informatie en kennis van de vrouwen over huiselijk geweld te vergroten. Vrouwen
ontmoeten elkaar en delen hun eigen ervaringen en oplossingen. Vrouwen worden bewuster van de
risico’s en gevolgen van geweld, op zichzelf en op hun kinderen. De gesprekstafels stimuleren de vrouwen
zich in te zetten voor veiligheid in relaties.

De uitvoering is in september gestart op de Brouwersgracht en daarna aan de Leyweg.

De onderwerpen waren:

1. Veilige en onveilige relaties. Hoe denk je hierover?

2. Een veilige relatie met je partner, wat is hiervoor nodig?

3. Jij en je kind. Veilig opvoeden en veilig opgroeien.

4. Gezonde en ongezonde relaties met familie, buren en vrienden

In totaal zijn er 16 Meet 2 Change tafels uitgevoerd door de projectmedewerker en de getrainde
vrijwilliger. 8 tafels op locatie Brouwersgracht en 8 op locatie Leyweg. Wij hebben in totaal 131 vrouwen
betrokken. Hiermee hebben wij ons doel voor jaar 1 overtroffen, doel was 90 vrouwen.

Doelstelling Meet to Change: 90 vrouwen

131
Deelneemsters Meet to

Change Vrouw &
Veiligheid
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Coaching gericht op weerbaarheid en zelfstandigheid
Vrouwen krijgen begeleiding en ondersteuning van een getrainde ervaringsdeskundige en werken samen
aan hun eigen doelen en stappen om deze te bereiken.

In de coronacrisis hebben onze projectmedewerker en 2 vrijwilligers 15 vrouwenmet risico’s op huiselijk
geweld benaderd. 13 van deze vrouwen zijn bekend bij Yasmin. Bij 2 van de vrouwen werd onveiligheid
geconstateerd en hulp geboden. Verder hebben wij contact met 8 (nieuwe) vrouwen gehad die in een
onveilige situatie zaten en hulp bij ons zochten. Allen werden door onze bemiddeling naar de
hulpverlening en/of de politie doorverwezen.

Wij delen regelmatig informatie, reflectie- en motivatieteksten ter preventie van geweld in relaties via
social media. Wij hebbenmidden in de coronacrisis belangrijke informatie met onze volgers op Facebook
gedeeld. De aandacht was groot. Wij hebben ook onze factsheet “Wat te doen bij geweld. Regio Den
Haag” gedeeld. Daarin staan 16 links en gegevens van organisaties en instanties waar hulp mogelijk is.
Tot nu hebben 12 posten op FB gedeeld. Elke post heeft gemiddeld 380 mensen bereikt. Onze volgers zijn
(naar schatting) 95% vrouwen.

Samenwerking
De opvangorganisaties Perspektief en Leger des Heils zijn op de hoogte van ons project en aanbod. De
samenwerking verloopt goed . Er is al een programma en flyer voor Meet 2 Change tafels in de jonge
moeder opvang van Stichting Perspektief. 4 tafels van het programma zijn methodisch en inhoudelijk
aangepast om online gegeven te worden.

Het team van vrijwilligers van de leerlijn Vrouw en veiligheid is bijna compleet en ingewerkt. Door Corona
hebben we sommige zakenminder snel kunnen doen dan we wildenmaar de basis is goed en staat.

12
Posts op Facebook -
bereik gemiddeld 380

mensen



Uiteraard hee� Corona en de daaruit voortvloeiende maatregelen ook bij Yasmin gezorgd voor een ander
jaar dan normaal. Al vroeg in het jaar hebben we ons programma aangepast om zo lang mogelijk, veilig,
onze programma’s voort te ze�en. Gezien de beperkte ruimte die we hebben moesten we de groepen
verkleinen om zo voldoende afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Wel hebben we meteen ook ingezet op
online lessen en coaching.

De spanning en onzekerheid die Corona en de lockdown met zich meebrachten was extra goed voelbaar bij
onze doelgroep. De toch al kwetsbare vrouwen die zich in een isolement bevinden verdienden in deze
periode extra aandacht. Door in contact te blijven met onze cliënten, via telefoon en online, was Yasmin een
van de weinigen die nog wel tot achter de voordeur kwam bij deze groep.

Veel vrouwen en ook vrijwilligsters hebben aangegeven de steun en bereikbaarheid in deze periode extra
op prijs te stellen. Voor velen waren we het enige lijntje naar de buitenwereld. Dus hoewel we minder
vrouwen per leerlijn hebben kunnen begeleiden hebben we voor veel vrouwen een belangrijke rol
gespeeld.
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7.CORONA



Ondanks de moeilijke en onzekere periode die we doormaken als Stichting Yasmin in deze Corona
periode hebben we onze ambities grotendeels waar kunnenmaken. Er zijn maar liefst 409 vrouwen die
begeleiding en ondersteuning hebben ontvangen van Stichting Yasmin. Wel waren er minder nieuwe
aanmeldingen en dit zal zeker effect hebben op de cijfers van volgend jaar. Maar er zijn veel
aanmeldingen voor de leerlijn Opleiding & Werk en ook de nieuwe leerlijn Vrouw & Veiligheid is succesvol
gestart. Daarnaast hebben we onze activiteiten merendeels gewoon door kunnen laten gaan op onze
locaties, maar ook online. We zijn daarom positief gestemd!

Stichting Yasmin | Jaarverslag 2020 24

8.CONCLUSIE



Hoewel we als Yasmin een belangrijke speler zijn als het gaat om vrouwenemancipatie zijn we natuurlijk
niet de enige die zich inzet voor de Haagse vrouwen. Waar mogelijk werken we samen, overleggen we,
verwijzen we door of wisselen ideeën uit met andere organisaties.

De gemeente Den Haag
Zonder de gemeente Den Haag zou Stichting Yasmin niet bestaan. We werken samen, krijgen financiering,
wisselen ideeën uit en leggen contacten. De Samenwerking met de gemeente Den Haag was ook het
afgelopen jaar weer zeer vruchtbaar.

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 2020 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 Emancipa�e Netwerk
Het HEN (Haags Emancipatie Netwerk) is een platformmet 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.

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.

Overige samenwerkingspartners
Veilig Thuis Haaglanden - Het Leger des Heils - st. Perspectief - de Waag - Humanitas -Schuldhulpmaatjes
– Xtra - st. Mooi – Zebra - Stichting Lezen en Schrijven - Sociale ondernemingen - Soroptimisten - Mijn
Buuf - Divers Den Haag
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9.SAMENWERKING



Bestuur
Emily van der Vijver Voorzitter

Wim Naeije Penningmeester

Shylin Bahrami Secretaris

Fatma Süslü Yigittürk Bestuurslid

Josefien van Marlen Bestuurslid

Alle bestuursleden hebben zich onbezoldigd ingezet voor Stichting Yasmin.

Medewerkers en vrijwilligers
Yasmin heeft 4 vaste en 1 tijdelijke medewerker in dienst, samen goed voor 3,5 fte.

Naast de vaste medewerkers waren er bij Yasmin in 2020 ruim 80 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 trainers opleiding”, de opleiding diversiteit
van de Haagse Hogeschool en Divers Den Haag, maar ook landelijke cursussen, zoals bijvoorbeeld de
training vrijwilligerscoördinator.

Onze vrijwilligsters zijn ons kapitaal. Zonder hen zou het onmogelijk zijn om al die vrouwen te
ondersteunen en begeleiden. Zonder hen is Yasmin eenmooi idee zonder invulling. Zij vormen het hart
van onze organisatie.
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10.ORGANISATIE
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