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V O O R W O O R D   

 

Toen we in het najaar van 2011 besloten dat 30 jaar Yasmin alle reden voor een feest is, is onze lustrumcommissie 

begonnen met de organisatie van de lustrumviering. Yasmin weet al 30 jaar lang migranten vrouwen uit hun 

isolement te halen en is daar goed in. Het is een ontmoetingsplek, laagdrempelig, en veel vrouwen weten deze plek 

te vinden. In de loop der jaren werd het steeds duidelijker dat de vrouwen ook de grote stap naar opleiding en werk 

wilden maken, maar dat deze stap voor velen net even iets te groot was. Voortbordurend op plannen van het vorige 

bestuur van Stichting Yasmin zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden om vrouwen te begeleiden naar opleiding 

en werk.  

Toen Nermin, onze directeur, en ik eind 2011 werden uitgenodigd in het stadhuis, hadden wij geen idee waarvoor. 

Een uurtje later stonden wij weer buiten. We zouden het allereerste participatiecentrum van Den Haag worden. 

Yasmin kreeg van de Gemeente Den Haag de opdracht om voor Haagse vrouwen, alle vrouwen, dus niet meer alleen 

migranten vrouwen, een methodiek te ontwikkelen om de vrouwen richting maatschappelijke- en 

arbeidsparticipatie te ondersteunen en te begeleiden. Dit gaat via een opleiding en vrijwilligerswerk. Dat betekent 

een grote omslag in de organisatie. Een leuke uitdaging dus die wij heel graag aangingen. 

In januari 2012  zijn we gestart met voorbereiden en uitvoeren van de eerste trainingen richting werk en opleiding. 

Al doende hebben wij eind december een trainingshandboek ontwikkeld dat door vrijwilligers gebruikt kan worden 

om de trainingen uit te voeren. Daarnaast bieden wij aan vrouwen individuele trajectbegeleiding. 

Door middel van een volgsysteem houden we precies bij wat er met de vrouwen gebeurt en wat hun voortgang is. 

Dit systeem is hetzelfde systeem als bij de welzijnsorganisaties, waardoor het mogelijk wordt om vrouwen van deze 

organisaties over te nemen of naar hen door te verwijzen. 

 Op 24 mei 2012 hebben wij ons lustrum groots gevierd. Voor ons 30 jarig bestaan hebben wij dankzij een donatie 

een aanmoedigingsprijs in het leven geroepen. Veel vrouwen zijn al op eigen kracht of met hulp van Yasmin of een 

andere organisatie bezig met hun eigen traject en participeren voluit in de maatschappij. Die vrouwen zijn een 

voorbeeld voor vrouwen die hier nog mee gaan starten. 

Als stimulans voor die vrouwen, maar ook om de vrouwen die gaan starten bij Yasmin, te laten zien wat mogelijk is, 

gaat stichting Yasmin jaarlijks een prijs uitloven aan een vrouw die in praktijk heeft gebracht waar stichting Yasmin 

voor staat.  

 Wethouder Karsten klein, heeft participatiecentrum Yasmin geopend en de eerste aanmoedigingsprijs overhandigd 

aan Hewan Teshome.  
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 Ik ben heel trots op wat we nu al bereikt hebben.  

We gaan nu in het nieuwe participatiecentrum met een grotere doelgroep dan voorheen aan het werk. We hopen 

op een goede samenwerking met alle organisaties die dezelfde functie hebben en we vinden het belangrijk dat 

Yasmin naast een participatiecentrum ook de laagdrempelige organisatie blijft die ze nu is. Yasmin heeft een goede 

naam in de stad en wij merken dat vrouwen Yasmin nog altijd goed weten te vinden. Door het hele traject aan te 

bieden van laagdrempelig vrouwen uit een isolement halen en via participatie richting een opleiding en (vrijwilligers) 

werk te begeleiden boeken wij nu al succes en dat kan alleen maar beter worden.   

 

Hedwig Vos 

Voorzitter  
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INLEIDING  

 

De transitie van een aanbodgericht activiteitencentrum naar een actief vraaggericht participatiecentrum  brengt 

veranderingen met zich mee in de organisatiestructuur en werkwijze van medewerkers, vrijwilligers en vrouwen die 

zich aanmelden.  

Tot 2012 was Stichting Yasmin een centrum voor vrouwen. Vrouwen konden naar Stichting Yasmin komen voor 

informatie, doorverwijzing, taal onderhoud, zinnige invulling van hun tijd, een gesprek, een ontmoeting en het 

opbouwen van sociale contacten. Voor veel vrouwen waren wij een school, een veilige plek, een luisterend oor of 

een probleemoplossende organisatie.  Om iedereen te laten wennen aan de veranderende organisatie heeft 

Stichting Yasmin besloten de aanbodgerichte activiteiten in fases af te bouwen.  Wel houden wij een aantal 

participatieactiviteiten, die belangrijk zijn voor de maatschappelijke participatie, zoals taallessen, voorlichting en 

cursussen op gebied van welzijn, wonen en werken in stand.  

Stichting Yasmin heeft in 2012 vooral geïnvesteerd in het formuleren van een visie en missie voor het 

participatiecentrum , het ontwikkelen en uitvoeren  van een trainingshandboek voor persoonlijke ontwikkeling, 

opleiding en werk en het invoeren van een intake- en volgsysteem, zodat duidelijk wordt aan welke ondersteuning 

de vrouwen behoefte hebben. 

Hiertoe zijn de volgende stappen gezet: 

 Het huidige aanbod van Stichting Yasmin is in kaart gebracht. Hierbij zijn doelen gespecificeerd en het 

aanbod is onderverdeeld in de participatieladder.  

 Er is gekeken naar welk aanbod met ondersteuning van beroepskrachten door de deelnemers kan worden 

uitgevoerd.  

 Met het bestuur en de medewerkers van Yasmin is de nieuwe visie en missie beschreven, waarmee de 

vrouwen kunnen worden begeleid en geschoold.  

 Er zijn keuzes gemaakt in de participatieactiviteiten die Stichting Yasmin intern en extern wil en kan 

aanbieden. 

 De werkwijze, opbouw en onderverdeling van het nieuw aan te bieden begeleidings- en trainingsaanbod 

voor  vrouwen richting werk en opleiding  zijn beschreven. 

 De nieuwe werkwijze is eveneens vertaald naar vragen/velden voor een registratie-, doorverwijs- en 

volgsysteem. 

 

Dit jaarverslag  begint met de nieuwe visie en missie van Stichting Yasmin als participatiecentrum. Vervolgens 

worden de nieuwe werkwijze en de vormgeving van Stichting Yasmin als participatiecentrum beschreven.  
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1. VISIE EN MISSIE VAN STICHTING YASMIN ALS 

PARTICIPATIECENTRUM  

 

1.1 Visie 

Het participatiecentrum Stichting Yasmin biedt alle vrouwen uit Den Haag de gelegenheid zich te oriënteren op 

scholing, werk of actief te worden in de maatschappij.  

Stichting Yasmin streeft ernaar dat alle vrouwen in hun kracht staan, zodat zij onafhankelijke, zelfstandige vrouwen 

zijn, die weten wat ze willen, eigen keuzes kunnen maken, bewust zijn van de consequenties van hun keuzes, een 

probleemoplossend vermogen hebben en hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. 

Vrouwen kunnen binnen Stichting Yasmin op elke trede van de participatieladder starten en desgewenst 

doorgroeien naar het voor hen hoogst haalbare niveau. Vrouwen kunnen terecht voor informatie, advies, 

begeleiding, coaching en activiteiten met het doel actieve deelname aan de maatschappij. Dit kan door opleiding, 

betaald werk, vrijwilligerswerk of een activiteit buitenshuis. 

Daarnaast heeft Stichting Yasmin een belangrijke doorverwijsfunctie naar andere organisaties en instanties.  

1.2 Missie  

Binnen Stichting Yasmin kunnen vrouwen zich in een veilige omgeving oriënteren en voorbereiden op activiteiten 

buitenshuis, waaronder werk. De aanpak van Stichting Yasmin is persoonlijk en vraaggericht. De behoefte en wensen 

van de vrouwen staan centraal.  

Al het aanbod van Yasmin zal in dienst staan van de zelfontplooiing van vrouwen. Het doel is vrouwen te laten 

doorstromen en aan hen gereedschappen  (taal, kennis, vaardigheden) te bieden om tenslotte zelfstandig (los van 

instellingen) in de volgende fase van hun ontwikkeling te kunnen functioneren en hun talenten te kunnen 

ontplooien.  

1.3 Doelgroep  

Stichting Yasmin is er voor alle Haagse vrouwen, ongeacht afkomst, opleidingsniveau of leeftijd. De focus echter ligt 

op geïsoleerde vrouwen, die zich verder willen ontwikkelen, maar een belemmering ervaren om zelfstandig verder 

te komen. Dit kunnen vrouwen zijn zonder startkwalificatie, maar ook hoogopgeleide vrouwen (in het land van 

herkomst), vrouwen die een taalbelemmering ervaren, worstelen met laaggeletterdheid of de verkeerde diploma’s 

hebben. Maar ook voor vrouwen die niet direct aangeven verder te willen doorstromen naar een vervolgaanbod 

wordt ingezet op bewustwording van keuzes en persoonlijke ontwikkeling, die aansluit bij hun belevingswereld.  

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Stichting Yasmin | Participatiecentrum en Talentontwikkeling 

 

2. HET VORMGEVEN VAN HET PARTICIPATIECENTRUM  

 

Werven van vrouwen door middel van voorlichtingen en netwerken. 

In 2012 zijn wij actief geweest vrouwen in Den Haag te werven en voor te lichten over het participatiecentrum 

Stichting Yasmin en onze nieuwe taakstelling: “ vrouwen te begeleiden richting werk en opleiding”.  

2.1 Voorlichting 

Er zijn nieuwe folders gemaakt en verspreid door de hele stad bij bibliotheken, I-shops, buurtcentra , 

huisartsenposten. Naar 1.500 adressen zijn folders verstuurd . Ook scholen in het centrum , Transvaal en de 

Schildersbuurt zijn aangeschreven om hen te informeren over Yasmin en aan hen te vragen of zij nog 

koffieochtenden, Nederlandse taalles of ouderparticipatielessen gaven, waar wij vrouwen een voorlichting zouden 

kunnen geven over Stichting Yasmin. Van ongeveer 15 scholen ontvingen wij een positieve reactie. Tijdens de 

voorlichting op deze scholen waren er  een aantal vrouwen, die verder wilden in hun ontwikkeling richting opleiding 

en werk of wilden deelnemen aan andere participatieactiviteiten. Met deze vrouwen is direct een afspraak gemaakt 

voor een intake. Verder hebben wij contact opgenomen met organisaties, zoals moeder en taal+ en dialoog 2000, 

die ouderparticipatielessen geven op scholen. Ook voor hen hebben wij op ongeveer 15 scholen voorlichting 

gegeven.  Tot slot hebben wij  de voorzitters  en de docenten van “taal in de buurt”  geïnformeerd en voorlichting 

gegeven aan 20 staatsexamenklassen van Capabel  en aan Niveau B1 groepen van Mondriaan.  In totaal hebben we  

wel 1.000 vrouwen bereikt.  

2.3 Netwerken en samenwerking  

In 2012 hebben wij  ons vooral gericht op het  opbouwen van een netwerk van organisaties, die te maken hebben 

met werk en opleiding, zodat wij vrouwen op een goede manier kunnen laten doorstromen. Wij werken nauw 

samen met ROC Mondriaan op het gebied van opleidingen.  Samen hebben wij een trainingsprogramma geschreven 

: “empowerment voor opleiding en werk” en Mondriaan ontwikkelde een korte oriëntatietraining voor zorg, 

beveiliging en logistiek, zodat vrouwen zich kunnen oriënteren op verschillende werkgebieden om goede keuzes te 

kunnen maken.  Verder werken wij samen met Capabel  vrouwen vakschool voor de MBO2 opleiding in de zorg. 

Tevens zijn wij met hen,  Calibris en een aantal werkgevers in de zorg aan het onderzoeken of het mogelijk is een 

leerwerkbedrijf voor de zorg op te zetten. Het wijk leerbedrijf is een instrument om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt aan het werk te helpen.  

Verder werken wij samen met de Haagse Hogeschool. Zij hebben een schakeljaar naar een HBO opleiding, waarin zij 

werken aan de Nederlandse taal en ook extra Engelse les geven, waardoor vrouwen kunnen doorstromen naar een 

HBO opleiding. Bij Stichting Yasmin zijn een aantal vrouwen, die hoog zijn opgeleid in hun eigen land, maar door 

omstandigheden hun diploma niet kunnen laten waarderen of waarvan hun diploma in Nederland veel lager wordt 

gewaardeerd. Een schakeljaar is dan een goed alternatief verder te komen. 

Op het gebied van werk werken wij  samen met organisaties zoals, het Werkgeversservicepunt van de gemeente 

Den Haag, uitzendbureaus zoals, Randstad, Tempoteam en work4women.  Ook is er samenwerking met MCH 

Haaglanden, Clementia thuiszorg, HVP thuiszorg, Parnassia en met Startbaan zorg. Bovendien hebben we contact 

opgenomen met een aantal ondernemers uit onze buurt, het MKB ondersteunloket en met de koepelorganisatie 

kleine ambachten. De samenwerking met deze organisaties en ondernemers dient er vooral voor vrouwen zo goed 

mogelijk te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.  
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2.4 Het invoeren van intake en volgsysteem  

De intake en het volgsysteem met de participatieladder is ontwikkeld door Lost Lemon en wordt ook gebruikt door 

welzijnsinstellingen in Den Haag.  Stichting Yasmin gebruikt de participatieladder voor registratie, intake , volgen en 

nazorg van vrouwen.  Met elke vrouw, die zich bij Stichting Yasmin meldt, wordt een intake gehouden, waarmee 

precies wordt nagegaan op welke ladderpositie de vrouw zich bevindt en welke vraag zij heeft zich verder te 

ontwikkelen.  Naar aanleiding van haar ladderpositie wordt een persoonlijk ontwikkel plan geformuleerd, waarin 

wordt ingegaan op de vraag van de vrouw. Het kan zijn dat zij wil werken aan haar Nederlandse taal of aan 

vaardigheden zoals, naailes, computerles, creatieve lessen, fietscursussen, sportactiviteiten , opvoedingscursussen 

of Engelse taallessen.  Voor vrouwen, die ondersteuning willen richting opleiding en werk bieden wij een uitgebreide 

intake, waarin wij samen kijken welke mogelijkheden binnen stichting Yasmin aanwezig zijn. Bij de intake kan ook 

gericht worden gezocht naar activiteiten buiten Stichting Yasmin door te zoeken op  www.jekuntmeer.nl . 

In 2012 waren er ongeveer 325  vrouwen die meededen aan de door Stichting Yasmin geboden 

participatieactiviteiten.  In de periode mei 2012 tot begin december zijn er ongeveerd 114 nieuwe uitgebreide 

intakes gedaan.  

Overzicht 1: ladderpositie nieuwe 

 

De vrouwen die verder willen komen bevinden zich vaak op de tredes 3 en 4, zij zijn al actief en doen mee aan 

trainingen en activiteiten of zij verrichten vrijwilligerswerk. Maar zij willen zich graag verder ontwikkelen door 

middel van een opleiding of zij willen graag aan het werk. Zij lopen dan tegen een aantal belemmeringen aan, zoals 

hun gebrekkige taal, geen startkwalificatie, gebrek aan zelfvertrouwen en nauwelijks ervaring met solliciteren. Zij 

vragen Stichting Yasmin ondersteuning bij het vinden van een opleiding en/of werk. 

Door middel van een uitgebreide intake en aansluitend een persoonlijk gesprek wordt een persoonlijk ontwikkelplan 

(POP) geformuleerd, waarbij goed wordt gekeken aan welke punten aandacht moet worden besteed  om echt 

verder te komen.  

 

 

 

http://www.jekuntmeer.nl/
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2.4 De persoonlijke trajectbegeleiding 

Naar aanleiding van de intake wordt ondermeer ingegaan op de aandachtspunten, die belemmerend werken verder 

te komen op de arbeidsmarkt. 

Deze aandachtspunten kunnen zijn: 

 taal;  

 geen startkwalificatie; 

 geen ervaring op de arbeidsmarkt en/of het solliciteren lukt niet; 

 geen zelfvertrouwen;  

 kinderopvang. 

In de persoonlijke trajectbegeleiding gesprekken komen deze onderwerpen aan de orde en wordt gekeken naar 

mogelijkheden te werken aan deze belemmeringen. Soms hebben vrouwen meerdere belemmeringen en zal er aan 

verschillende punten aandacht worden besteed. Voorop staat dat de vrouw zelfstandig en oplossingsgericht wil gaan 

werken aan deze belemmeringen en dat zij gemotiveerd is en wil investeren in haar toekomst.  Voor de vragen 

richting opleidingen en werk is de functie van trajectbegeleiding veel meer informerend en doorvragend om 

tenslotte vrouwen zo goed mogelijk te ondersteunen naar een opleiding of werk.     

Mochten vrouwen financiële problemen hebben, waardoor zij geen opleiding kunnen volgen dan krijgen zij 

voorlichting over het studiefonds SSSF van de gemeente Den Haag.  Er wordt ook altijd gesproken over de 

combinatie van werken en leren (BBL). Daarnaast zijn een aantal vrouwen gestart met een kleine schoonmaakbaan 

en doen daarnaast hun studie.  

Rasha dacht dat zij nooit meer een studie kon doen. Maar toen zij bij Yasmin hoorde over de MBO 2 

zorgopleiding kreeg zij weer hoop. Ze probeerde via haar vrijwilligerswerk bij een bejaardenhuis een 

schoonmaakbaan te krijgen. Nu maakt ze kamers schoon in het bejaardenhuis en betaald daarmee haar MBO2 

opleiding. 

 

2.5 Trainingen naar opleiding en werk bij Yasmin 

In onze experimentele periode zijn wij in maart gestart 

met een training op weg naar werk en opleiding. Deze 

training werd gegeven door een professionele trainer 

aan 11 vrouwen. Door acht vrouwen is uiteindelijk het 

hele traject afgerond. Degenen die afvielen waren twee 

dames die ziek werden en één vrouw kreeg een baan. 

Deze training duurde 14 weken. Elke week 1 dagdeel in 

de week. Met de volgende inhoud;  empowerment , 

voorbereiding  op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden 

die er zijn om een opleiding te volgen. Daarnaast 

werkten de vrouwen aan een persoonlijk ontwikkelplan 

om hun doel te behalen.  
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De reacties van de vrouwen waren positief en bij een 

terugkeerbijeenkomst bleek bijna iedereen stappen te hebben 

gemaakt. Twee vrouwen zijn aan hun taal gaan werken, één bij het 

Mondriaan op B1 niveau en de ander aan de Leidse universiteit. Vijf 

vrouwen zijn gaan werken, twee doen schoonmaakwerk, één inpakwerk, één is meubelreparateur en één is betaalde 

overblijfmoeder bij de kinderopvang. Daarnaast gaat een vrouw in januari 2013 starten bij Parade met MBO1. Eén 

vrouw  is ziek geworden, waardoor zij geen stappen kon zetten.  

De evaluatie van de training was goed, zoals blijkt uit het volgende fragment: 

Ik begon langzaam positief te denken dankzij de training. Ik leerde hoe ik mezelf eens moest bekijken, hoe 

moet ik oplossingen vinden om mijn juiste doel te kunnen bereiken. En hoe moet ik positief gaan denken, hoe 

moet ik doorzetten en blijven zoeken naar de juiste wegen en hoe moet ik contact maken met anderen. Hoe 

moet ik feedback geven en ontvangen. Kortom hoe moet ik mezelf bewijzen ondanks de problemen.  

 

Uit de eerste training leerden wij dat het noodzakelijk was om meer praktijklessen in te bouwen. Een keer in de 

week les bleek te weinig. Daarom werd er voor gekozen de volgende training twee keer in de week te geven, waar 

bij de ene sessie meer theorie wordt gegeven en de andere training meer is gericht op de praktijk .  

In september werd een trainer aangenomen om trainingen te verzorgen, maar ook om een handboek te 

ontwikkelen. Met dit handboek willen wij  vrijwilligers gaan opleiden om trainingen te gaan geven bij Yasmin.  

september duurde 7 weken en vrouwen kwamen  twee dagdelen in de week bij elkaar. Er deden in eerste instantie 

10 vrouwen mee, waarvan er twee uitvielen door ziekte en door gebrek aan kinderopvang. Van de acht vrouwen die 

overbleven waren er zes vrouwen die uiteindelijk een opleiding wilden volgen. De opleidingen waren erg divers, van 

het volgen van een schakeljaar op de Haagse Hogeschool, naar MBO2 zorg, geestelijke verzorging op de islamitische 

school in Rotterdam, HBO psychologie, cursus op de knip vakschool in Rotterdam tot een cursus boekhouden om 

haar man te ondersteunen in zijn accountancybedrijf. Daarnaast was er een vrouw die ging werken als caissière en 

een vrouw, die duidelijk heeft gekozen heeft voor haar gezin.  

Van deze groep stroomden er uiteindelijk slechts twee vrouwen door naar de sollicitatietraining in november.  In 

november is een groep van 13 vrouwen gestart met de sollicitatietraining . Ook hier zijn weer twee vrouwen 

uitgevallen, één door ziekte en de ander doordat zij kon starten met het schakeljaar op de Haagse Hogeschool. De 

cursus duurt nog tot en met januari 2013 en is twee keer in de week zeven weken lang.  

Naar aanleiding van evaluatie van beide trainingen hebben wij besloten om een trainingshandboek te ontwikkelen 

waarin alle elementen terugkomen, empowerment, een deel over mogelijkheden op de arbeidsmarkt en 

opleidingen die door ROC Mondriaan verzorgd wordt en een deel over 

werknemersvaardigheden, een CV schrijven, vacatures analyseren en solliciteren.  Het trainingsboek is in 

samenwerking met het ROC Mondriaan geschreven en zal eind januari 2013 af zijn. Pas dan zal begonnen worden 

met een nieuwe groep te trainen voor empowerment, opleiding en werk. Ook deze cursus zal weer twee keer in de 

week zijn met een theorie en praktijksessie en zal 15 weken duren.  
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2.6  Beroepen voorlichting 

In april 2012 is een voorlichting gegeven door een thuiszorgmedewerker en een bejaardenverzorger over hun werk 

in de zorg. Daarbij was ook Capabel aanwezig om voorlichting te geven over hun  MBO2 opleiding.  

In mei  2012 was er een schoonheidsspecialiste, die vertelde over haar persoonlijke ervaringen en hoe zij op haar 

41e toch nog een opleiding is gaan doen en op haar 47e een eigen zaak is gestart. Deze persoonlijke verhalen raken 

de vrouwen en zorgen ervoor dat zij ook de moed vatten om een opleiding te starten.  

Samira vertelde na de bijeenkomst: “Als zij het kan waarom zou ik het dan ook niet kunnen. Ik moet het 

gewoon durven en geloven in mij zelf. Anders kan ik net zo goed thuis blijven zitten!” 

 

In november 2012 werd er ook een grote bijeenkomst gehouden over mogelijke opleidingen in de zorg. Er waren 

ongeveer 100 vrouwen die interesse hadden. Het ROC Mondriaan gaf voorlichting over de oriëntatie op de zorg, 

Parada vanuit welzijnsorganisatie en Zebra gaf voorlichting over mogelijkheden om bij hen MBO1 in de zorg te gaan 

doen. Capabel VVS gaf voorlichting om bij hen een MBO 2 opleiding in de zorg te gaan starten. Uiteindelijk waren er 

40 vrouwen, die een serieuze stap wilden  gaan zetten richting de zorg, 14 vrouwen gaven zich op voor een intake 

voor het oriëntatietraject van Mondriaan bij Yasmin, 6 vrouwen voor een intake voor MBO 1 en 25 vrouwen voor 

MBO 2.  
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3 VIERING VAN LUSTRUM E N OPENING PARTICIPAT IECENTRUM  

 

Op 24 mei 2012 heeft stichting Yasmin haar 30 jarig bestaan gevierd 

in theater Culturalis te Den Haag. De dag werd gepresenteerd door 

het bestuurslid Petra Stienen.  Op ons lustrum is het 

participatiecentrum officieel geopend door wethouder Karsten Klein. 

Hij overhandigde de aanmoedigingsprijs 2012 aan onze prijswinnaar, 

Hewan Teshome. Deze aanmoedigingsprijs is ontwikkeld voor 

vrouwen die op eigen kracht of met hulp van Yasmin of een andere 

organisatie verder zijn gekomen in hun ontwikkeling en participeren 

in de maatschappij.  Deze vrouwen zijn een voorbeeld  voor andere 

vrouwen. 

Het Inhoudelijke gedeelte werd afgesloten met een optreden van één van Europa's meest gevraagde sprekers op dit 

gebied, Prof. Dr. Willemse, over zijn baanbrekende onderzoek naar de toekomst van vrouwenemancipatie.  Deze 

professor bracht zijn rol met verve, hij overtuigde het aanwezige publiek met zijn optreden (hij is een cabaretier).  

 

3.1 Talentenmarkt  

Ruim 200 mensen kwamen naar de talentenmarkt in theater Culturalis. Er waren allerlei kraampjes met organisaties, 

die vrouwen verder kunnen helpen hun dromen te realiseren, zoals de HOF vrijwilligerswerk, ROC Mondriaan 

opleidingen , Work4Women uitzendbureau, Importante, de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, 

ondernemersportaal voor ondernemingen , jekuntmeer.nl  voor activiteiten in Den haag, Beauty Medical Dilek, 

kinderopvang Chou Chou (als voorbeeld onderneming), en het Medisch Centrum Haaglanden voor vrijwilligerswerk 

en werk.  

3.2 Workshops  

Er waren verschillende workshops o.a. oriëntatie op de arbeidsmarkt door Eline Leering (startbaan Den Haag), 

talenten scan ( HOF), ondernemerschap en Belastingdienst (Kamer van Koophandel en Belastingdienst), Theater 

workshop. Dit met het doel vrouwen te laten realiseren dat dromen alleen nietvoldoende is, maar dat je ook 

gewoon er veel voor moet doen!  
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4. PARTICIPATIEACTIVITEITEN  

 

4.1    Taalonderhoud  

Stichting Yasmin biedt Nederlands taalonderhoud aan vrouwen die de Nederlandse taal willen verbeteren of willen 

onderhouden. Het gaat voornamelijk om vrouwen met psychosomatische klachten of vrouwen die door culturele 

aspecten belemmerd worden en een hoge drempel ervaren deel te nemen aan algemene voorzieningen. Zij krijgen 

Nederlands taalonderhoud in kleine groepjes. In de lessen zitten ook vrouwen die deelnemen aan taallessen in de 

buurt of bij taalaanbieders, maar die extra taallessen willen om hun Nederlands te verbeteren.  Dit jaar heeft 

Stichting Yasmin aan ruim 110 vrouwen taallessen gegeven. Yasmin Taalonderhoud kan op vier niveaus worden 

gevolgd. A0- A1, A1- A2 en A2- B1 en een groep voor laaggeletterden.    

Werkwijze  

Drie keer per jaar worden vrouwen, die zich hebben ingeschreven voor taalonderhoud uitgenodigd. Een 

vrijwilligster, die hierin is getraind toetst het niveau van de Nederlandse taal van de vrouwen en plaatst hen 

vervolgens in de juiste groep. De cursisten maken twee keer per jaar een toets om zodoende de vorderingen 

zichtbaar te maken. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er in- en doorstroom plaats kan vinden. Vrouwen die het 

A2 niveau hebben behaald, worden vervolgens doorverwezen naar Nederlands Plus bij Mondriaan. Ook stromen 

regelmatig inburgeraars door naar inburgering. 

 

4.2  ICT computervaardigheden en Taalonderhoud  

Tijdens de pc internet cursus kunnen vrouwen hun digivaardigheid ontwikkelen De deelnemers krijgen een 

basiscursus ICT, waarbij men kennis maakt met Windows, Word, internet en het versturen en ontvangen van e-mail  

en internet bankieren . Het onderdeel ICT en Maatschappij komt aan bod waarbij deelnemers leren op welke manier 

zij ICT in het dagelijkse leven kunnen gebruiken, bijvoorbeeld zoeken naar informatie over werk, opleiding, 

gezondheid, lezen van kranten.  

Bij taalonderhoud richt de training zich op het verhogen van het algemene taalniveau voor de vier vaardigheden 

lezen, schrijven, luisteren en spreken. 

   

4.3   Mode en kleding  

Deze activiteit geniet grote belangstelling onder onze doelgroep, temeer omdat het voor zowel de deelneemster als 

haar thuisomgeving als een nuttige cursus wordt ervaren. Vrouwen leren hier technische vaardigheden om hun 

eigen kleding te maken. Vrouwen die nooit de kans hebben gehad iets te leren en bijvoorbeeld hun fijne motoriek te 

ontwikkelen, krijgen die nu en leren maat nemen, rekenen, stofkennis. Voor vrouwen die weinig te besteden 

hebben, is zelf kleding maken een welkome bijdrage aan het huishoudbudget. Binnen onze begeleiding zijn wij zeer 

alert op vrouwen, die talent hebben zich verder te ontwikkelen, een opleiding te volgen voor mode en kleding, werk 

te zoeken binnen herstelbedrijven of zelf te starten met een eigen onderneming.  

Daarnaast krijgen vrouwen niet alleen voorlichting betreffende mode en kleding, maar ook over gezondheidszorg, 

opvoeding, werk etc. In 2012 hebben wij aan 75 vrouwen mode- en kledingcursussen gegeven.   
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4.4  Creatieve cursussen      

Voor vrouwen met psychosomatische klachten organiseren wij creatieve 

activiteiten. Velen van hen zijn doorverwezen door instellingen zoals 

Parnassia en PSQ. Ook reïntegratiebureaus verwijzen  vrouwen, die een 

zinnige invulling van hun dagelijks leven ontberen. Vooral nieuwkomers 

zijn ontworteld. Doordat zij zich niet thuis (kunnen) voelen in Nederland, 

bestaat een reëel risico op  depressiviteit. Met creatieve activiteiten zoals 

een cursus henna, mozaïeken en handwerken is de kans daarop 

aanmerkelijk kleiner. Het samen iets leren en resultaten van hun inzet zien, 

geeft deze vrouwen power.  Binnen Yasmin zijn er twee groepen creatieve 

cursussen.   

 

4.5 Voorlichtingen  

Stichting Yasmin organiseert in samenwerking met instellingen voorlichtingen over zaken, waarin vrouwen behoefte 

hebben. Dit jaar hebben wij in samenwerking met ProDemos  vrouwen geïnformeerd over Tweede Kamer 

verkiezingen in september en het belang om te gaan stemmen. 

 

 Meldpunt huiselijk geweld heeft aan 15 vrouwen voorlichting gegeven over huiselijk geweld.  

 Zebra welzijn heeft aan verschillende groepen binnen Stichting Yasmin voorlichting gegeven over de 

opleiding MBO1 buurt consulenten die zij gingen starten in januari 2013.  

 Naar aanleiding van een voorlichting over omgaan met pubers door een maatschappelijke werkster van 

Zebra zijn wij gestart met een opvoedingscursus aan 20 vrouwen. Deze cursus wordt gegeven door Zebra 

welzijn.  

 HOF( nu PEP) heeft voorlichting gegeven over vrijwilligerswerk. 

 Naar aanleiding van onze signalen heeft Parnassia Brova groep training gegeven over liever beweging dan 

moe.  
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5 ORGANISATIE EN  FINANCIËN   

 

Ieder jaar staat stichting Yasmin stil bij maatschappelijke ontwikkelingen en bepaalt zij of de koers richting toekomst 

nog bijstelling behoeft. Eind 2011 gebeurde dat, omdat  wij de opdracht kregen het eerste participatiecentrum van 

Den Haag te worden. Voor deze transitie heeft de gemeente Den Haag voor 2012 en 2013 extra financiële middelen 

toegekend. Hierdoor waren wij instaat nieuw personeel in dienst te nemen, die zich voornamelijk ging richten op het 

ontwikkelen van methodieken richting opleiding en werk. Ook werd de bezuiniging van € 23.000 teruggedraaid. 

Opeens hadden wij veel meer te besteden dan dat waar wij rekening mee hadden gehouden met onze begroting 

voor 2012. Daarnaast hadden wij van Skanfonds € 10.000 ontvangen voor ons participatiecentrum. Hierdoor waren 

wij in staat trainers in te huren en een tijdelijke trainer aan te stellen.   

 

5.1 De vrijwilligsters  

De activiteiten van Stichting Yasmin kunnen alleen worden uitgevoerd dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 30 

vrijwilligsters (en één vrijwilliger) per jaar. Deze mensen zijn actief als docenten taalonderhoud, creatieve cursus, 

mode & kleding of ze maken zich verdienstelijk bij de begeleiding bij ontmoetingen, treden op als organisatrice of 

gastvrouw of dragen bij als bureaumedewerkster of  bestuurslid. Het vrijwilligersbestand is zeer divers van 

samenstelling en varieert van jong tot oud, autochtoon tot allochtoon en met zeer uiteenlopende opleidingen, 

niveau en achtergrond. Allen hebben één ding gemeen: zij  willen een bijdrage leveren aan de doelstellingen van 

stichting Yasmin en daarmee aan de economische zelfredzaamheid van vrouwen.  

 

5.2 Stageplaatsen 

Elk jaar bieden wij stageplekken aan  voor studenten van MBO/HBO opleidingen. In 2012 hadden wij 1 MBO  

stagiaire sociaal cultureel werk en twee stagiaires die een HBO opleiding volgden. De studenten krijgen begeleiding 

bij hun opdrachten en omgekeerd dragen zij bij aan de kennis van de doelgroep van Yasmin met een eigen 

onderzoek of scriptie.  
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5.3 Bestuur  

Het bestuur bestond tot november 2012 uit 9 personen waarvan 2 mannen. Alle bestuurleden hebben  zich  

onbezoldigd ingezet  voor stichting Yasmin. In november heeft ons secretaris Hannah Smeets wegens persoonlijke 

redenen afscheid genomen van ons  bestuur. Wij danken haar voor haar vrijwillige inzet.  

Hedwig Vos  Voorzitter 
Bircan Bozbey  Vice Voorzitter  
Hannah Smeets  Secretaris 
Liesbeth Kooloos  Penningmeester 
Marieke Manschot Bestuurslid Innovatie 
Petra Stienen  Bestuurslid Communicatie 
Ries Smits  Bestuurslid Lobby en fondsenwerving 
Babak Mousavi Gourabi  Bestuurslid automatisering  
Hafida el Massaoudy Bestuurslid Vrijwilligerswerk  
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 5.3   RUIMTE BEIDEND PARTIC IPATIECENTRUM  

 

Stichting Yasmin heeft in het vernieuwde pand één grote zaal voor 

vergaderingen en themabijeenkomsten en drie lokalen voor andere 

activiteiten. De ontvangstruimte en kantooreenheden zijn mooi en praktisch 

gemaakt. We bieden aan vrouwen en andere vrouwenorganisaties 

gelegenheid om 's avonds of in het weekend gebruik te maken van de 

ruimtes. Een greepje van benificiënten: 

 Chinese vrouwenvereniging: activiteiten voor haar doelgroep op 

zaterdagen. 

 Winwide maakt vanaf november 2012 elke week, meestal op 

woensdagavond, gebruik van onze ruimtes.  

 Kunstenaar Nuhr Smahane heeft haar schilderijen van maart tot en 

met april tentoongesteld binnen Stichting Yasmin. 

 Turkse Alfabetiseringscursus voor Turkstalige vrouwen. Deze cursus 

wordt door een vrijwilligster gegeven. Wij faciliteren haar zodat zij haar talenten kan in zetten om andere 

vrouwen te helpen.  

 Alle ontmoetingsactiviteiten worden door de deelnemers georganiseerd en uitgevoerd.  De groep is 

zelfsturend en de rol die Stichting Yasmin hierin heeft is ondersteunend en ruimte biedend  
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6. JAARREKENING  STICHTING  YASMIN  2012 

6.1 ANALYSE 

In 2012 is de jaarrekening is opgesteld conform de door de gemeente vastgestelde richtlijnen en zijn de 

vergelijkende uitkomsten 2011 in een aangepaste vorm weergegeven. 

De door de gemeente in 2011 opgelegde subsidiekorting betreffende de reguliere subsidie werd in 2012 weer 

tenietgedaan. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van de formatie in 2012. Tevens werd de formatie per 1 maart 

2012 uitgebreid met 28 uur voor een twee jaar durend door de gemeente gesubsidieerd project m.b.t. de transitie 

van de instelling naar een participatiecentrum. Een en ander heft geleid tot hogere personeelskosten in 2012 ten 

opzichte van 2011, met daaraan gekoppeld een hogere doorbelasting van de personeelskosten en daaruit 

voortvloeiende projectkosten.  

De transitie leidde in 2012 tot een beperking van het bestaande activiteitenpakket dat leidde tot lagere kosten en 

ook lagere baten bij deze activiteiten. 

Het boekjaar sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 8.181,00. Dit bedrag werd toegevoegd aan de 

egalisatiereserve. Daarnaast is ook de vrijval uit de bestemmingsreserves van ongeveer € 12.000 aan de 

egalisatiereserve toegevoegd. 

 

 
7.   BEGROTING 2013   

Elke jaar maakt stichting Yasmin eind december de begroting voor komend jaar. De begroting 2013 ligt in een lijn 

met de voorgaande begrotingen. Wij hebben voor 2013 een begroting opgesteld die sluitend is. De baten  € 388.265 

en de kosten zijn € 388.265.  

 

 

 

 

 

 

 

 


