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INLEIDING  

 

Yasmin is een geurige kleine bloem die alleen ’s nacht bloeit en zij staat 

symbool voor passie ( emancipatie en participatie van vrouwen)  naaste 

liefde (solidariteit), vreugde en vriendschap(social netwerk, en relatie 

gericht)  

 

Het stedelijke Participatiecentrum Yasmin heeft een talent namelijk het zoeken en vinden van nieuwe 

wegen om vrouwen in hun kracht te zetten. De passie van het participatiecentrum Yasmin is om 

vrouwen hun  talent te ontwikkelen en uit te dagen om zich in te zetten voor de samenleving.  

Het participatiecentrum heeft een nieuwe weg gevonden, waarmee de vraag van de vrouw centraal 

staat. Om de vraag van de vrouw goed te kunnen beantwoorden heeft Yasmin zich ontwikkeld tot een 

netwerkorganisatie; voor opleiding, werk en maatschappelijke participatie. Dit werk kan Stichting 

Yasmin doen  door haar 50 vrijwilligers strategisch in te zetten en gebruik makend van hun talent en 

netwerk. Deze vrijwilligers worden  getraind  om zo goed mogelijk hun vrijwilligerswerk te kunnen 

oefenen met oog voor de client. Zo leren zij goed te  luisteren naar de vraag van de vrouw. Slechts 

drie fte beroepskrachten faciliteren, ondersteunen en begeleiden de vrijwilligers bij hun talenten. 
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WERKWIJZE HET VRAAGGERICHTE PARTICIPATIECENTRUM 

 

INTAKE- EN VOLGSYSTEEM  

Voor de registratie, intake, volgen en nazorg van de deelneemsters maakt Yasmin gebruik van de 

participatieladder van Lost Lemon  

In 2014  hebben wij met 343 vrouwen persoonlijke gesprekken gevoerd, waarvan 187 nieuwe intakes.  

In totaal zijn er 1580 gesprekken van een  uur gevoerd . Gemiddeld zijn dit 4  gesprekken per persoon. 

Deze gesprekken zijn gevoerd voor begeleiding bij  persoonlijke ontwikkeling, het doorverwijzen  en 

het informeren van vrouwen. Daarnaast is er begeleiding bij stappen richting werk, opleiding en  

persoonlijke ontwikkeling.  Deze persoonlijke gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot 

maatschappelijke participatie en naar  opleiding en arbeidsparticipatie. 

Het merendeel 59% van de vrouwen die bij Yasmin komen, zijn vrouwen die al activiteiten 

ondernemen of al vrijwilligerswerk doen. (trede 3 en 4 tabel 1) Er is echter ook een groep binnen het 

participatie centrum die nog geïsoleerd is en slechts kleine stapjes zet om eerst elkaar te ontmoeten of 

de Nederlandse taal te leren. Dit zijn de vrouwen die zich op trede 1 en 2 bevinden , samen zijn dit 

28% van de vrouwen die bij Yasmin komen. (zie tabel 1). 

Tabel 1: Aantal vrouwen die bij Yasmin ingeschreven staat en  waar zij op de p-ladder staan. 

Ladderpositie Aantal Percentage 

Trede 1 24 7% 

Trede 2 72 21% 

Trede 3 134 39% 

Trede 4 70 20% 

Trede 5 10 3% 

Trede 6 33 10% 

Totaal 343 100% 
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Tabel 2: Aandachtspunten waar vrouwen tegenaan lopen richting opleiding en werk 

Aandachtspunt Trede 

1 

Trede 2 Trede 

3 

Trede 4 Trede 

5 

Trede 6 Totaal 

Taal 15 33 64 19 5 6 142 

Geen startkwalificatie 4 17 35 18 4 8 86 

Medische beperkingen  3 12 20 14 4 4 57 

Solliciteren 1 7 17 10 5 7 47 

Onzeker wat zij wil 2 5 16 7 1 3 34 

Kinderopvang  7 12 9 1 1 30 

Alleen deeltijd werk   6 5 3 2 16 

Schulden  2 1 4  3 10 

Leeftijd  1 2 3  1 7 

Sociale beperkingen   1    1 

Opvallend is dat veel vrouwen als aandachtspunt de Nederlandse taal noemen (142 vrouwen zie tabel 

2). Vooral de vrouwen op de eerste tredes van de ladder 1,2 en 3 geven aan dat zij hun taal willen 

verbeteren. Het afgelopen jaar is veel ingezet om op alle niveaus taalles aan te bieden. Vanaf 

september is er voor de vrouwen die naar een MBO opleiding wilden  ook een voortraject aangeboden 

in samenwerking met Mondriaan. Vrouwen hebben gedurende drie maanden drie keer in de week 

taalles en rekenen gekregen. Met dit voortraject  kunnen zij met het behalen van hun taal toets 

doorstromen naar een MBO opleiding van Mondriaan. Vanaf trede 5 als de vrouwen vrijwilligerswerk 

doen worden zij al wat minder onzeker over hun taalvaardigheid. 

Een ander belangrijk aandachtspunt is dat een grote groep vrouwen geen startkwalificatie heeft, 86 

vrouwen (25%). Vanaf het nieuwe schooljaar zullen de dames die geen startkwalificatie hebben eerst 

het MBO1 moeten doen en daarna mogen zij pas MBO2 doen om hun startkwalificatie te halen. Dit 

betekent een langere tijdsinvestering en extra kosten, hierdoor zal de motivatie om een opleiding te 

volgen voor vrouwen verder dalen. Uiteraard blijft Stichting Yasmin wel vrouwen stimuleren om hun 

startkwalificatie te behalen, zodat zij zich uiteindelijk op de arbeidsmarkt kunnen begeven. 
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 Opvallend is dat er ook een groep vrouwen binnen Yasmin is die medische beperkingen hebben ( 57 

vrouwen). Toch willen zij graag meedoen met activiteiten en vrijwilligerswerk, zodat zij toch wat 

kunnen betekenen voor anderen en ook een zinvolle besteding hebben.  

Laagdrempelige activiteiten en voorlichtingen 

In 2014 hebben 203 vrouwen deelgenomen aan laagdrempelige activiteiten zoals Nederlandseles, 

mode en kleiding,  multicultureel ontmoeting , creatieve cursus en inspiratiegroep (zie tabel 3) 

Waarvan 100 vrouwen doorgestroomd zijn naar mondriaan, taal in de buurt, werk/opleiding of 

vrijwilligerswerk. 

Tabel 3: Laagdrempelige activiteiten P-centrum 

Laagdrempelige activiteiten Aantal deelneemsters 

Nederlandse taalles A0- A1 19 

Nederlandse taalles A1-A2 19 

Nederlandse taalles A2-B1 18 

Lezen en schrijven 19 

Examen training (Inburgering en staat 
examen) 

7 

Computer les 14 

Ontmoetingen  25 

Creatieve cursus en  inspratiebijeenkomsten  33 

Mode en kleiding  29 

Multicultureel taal ontmoetingen  20 

Totaal aantal deelneemsters  203 

Daarnaast zijn er een aantal voorlichtingen geweest, waar vrouwen informatie konden krijgen over 

relevante onderwerpen zoals het milieu, gezondheid, opvoeding, pensioen en de 

gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen. Bovendien hebben wij dit jaar uitgebreid 

internationale vrouwendag gevierd en hebben wij meegewerkt aan een participatie week bij de 

Mussen en een open dag bij Yasmin georganiseerd. Deze open  dag was in samenwerking met 

Talentcoach, st. Aardewerk, Mamarosa,Zebra en Jeugdwerken Jeugdzorg. Een tweede open dag is 

gegeven aan het begin van het nieuwe seizoen begin september. Hier stonden met name onze eigen 

cursussen en trainingen centraal, zodat vrouwen een voorproefje konden krijgen en de gelegenheid om 

zich in te schrijven.  Uiteraard hebben wij ook voorlichtingen gegeven over de werkzaamheden van 

Yasmi. In tabel 5 staat een overzicht van de bijeenkomsten en voorlichtingen die gegeven zijn in 

2014. 
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Tabel 5: Voorlichtingen en bijeenkomsten Yasmin 

Voorlichtingen en bijeenkomsten  Aantal deelneemsters 

bijeenkomsten Milieu 25  
Verkiezingbijeenkomsten  gemeenteraad (3X) 130 
Verkiezingsbijeenkomst Europa 20 
AOW/pensioen 15 
Borstkanker 15 
2x Open dag  voor wijk contactvrouwen en hun 
geworven vrouwen en yasmin  

200 

Participatiemarkt i.s.m. De clunbhuis de 
Mussen 

300 

8 maart viering  op 5 maart en 8 maart  500 
Voorlichting Filipijnse werkers  100 
Voorlichting Turkse jongeren 20 
Poolse vrouwen  90 
Haagse Hoge school studenten P&O 15 
Totaal aantal deelneemsters 1430 

  

Trajectbegeleiding naar opleiding en werk  

Door de trajectbegeleiders zijn 71 vrouwen persoonlijk begeleid bij hun stappen richting opleiding en 

werk. Daarnaast hebben wij  49 wijkcontact vrouwen  van “het project vrouwen doen mee in 

Schilderswijk” begeleid bij hun stappen richting werk en opleiding.  De instrumenten die ingezet zijn 

om hen verder op weg te helpen zijn de trainingen sterk aan het werk, sollicitatie training, coaching 

gesprekken, aanvraag van het studiefonds, voorlichtingen en het Voortraject van het MBO en 

oriëntatie training over MBO opleidingen.  

In 2014 zijn 22 vrouwen gestart met een opleiding MBO1 tot en met MBO4 richting zorg, 

kinderopvang, adminstratie en maatschappelijke dienstverlening  

Bovendien zijn er 37 vrouwen in 2014 aan het werk gegaan. Het werk wat de vrouwen zijn gaan doen 

is heel divers zoals schoonmaakwerk, thuiszorg, administratie en accountmanager bij Nuon.  

Training sterk aan het werk  

De training sterk aan het werk is in 2014 zes keer gegeven, maar op verschillende locaties bij Welzijn 

Scheveningen aan vrijwilligers (8 personen), bij Stichting MOOI aan bijstandsgerechtigden (8 

personen), bij Jeugdwerk en Zebra aan de wijkcontactvrouwen (27 vrouwen) en bij Yasmin twee maal  

aan 18 vrouwen. In totaal zijn er 61 personen die hebben meegedaan aan de training sterk. Het deel 

werk is twee keer aangeboden aan 17 personen bij St. Yasmin. Een probleem wat zich voordoet bij de 

trainingen is dat er regelmatig uitval is. De oorzaken liggen deels bij de informatie bij de intake, deels 

bij de deelneemsters zelf doordat zij vaak een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en hierdoor 

zijn hun verwachtingen niet reëel. Daarnaast raken mensen ook ontmoedigd doordat er minder kansen 

op de arbeidsmarkt zijn vanwege de economische crisis. De vrouwen die de training hebben gedaan 
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zijn vaak erg  tevreden over de training. Zij geven aan dat zij vooral veel leren over zichzelf en hoe zij 

grenzen moeten stellen, meer voor zichzelf moeten opkomen en welke kwaliteiten zij hebben. 

Daarnaast is een grote groep vrouwen (22 personen) een opleiding gaan doen en 37 vrouwen zijn aan 

het werk gegaan. 

Training orientatie op de zorg 

In samenwerking met het ROC Mondriaan zijn we  in april gestart met een training oriëntatie op de 

zorg, hiervoor waren er 14 aanmeldingen, maar er waren helaas zes mensen ondertussen gestopt. De 

redenen hiervoor waren taal is te moeilijk, bij het vrijwilligerswerk mogen ze geen hoofddoek dragen, 

mag niet van haar echtgenoot en opleiding duurt te lang. De vrouwen kwamen 1 dag in de week naar 

Yasmin om voorlichting te krijgen over verschillende opleidingsmogelijkheden in de zorg. Zij leerden 

hoe het zorgsysteem in Nederland in elkaar zit en daarnaast deden zij vrijwilligerswerk bij een 

bejaarden huis in Sammersbrug. Van de zeven overgebleven vrouwen zijn er 3 gestart met MBO 2 

zorg en welzijn en 1 vrouw is gestart met MBO 1 zorg.  

Voortraject 

Het ROC Mondriaan heeft vanaf eind september een Voortraject voor het MBO gegeven voor een 

groep van 14 vrouwen bij Yasmin. De deelneemsters kregen drie keer in de week extra taal en 

rekenlessen en een oriëntatie training over welke opleidingsmogelijkheden er zijn binnen het MBO. 

Het niveau van de vrouwen was erg verschillend, een aantal hadden nauwelijks middelbare school, 

terwijl een aantal in eigen herkomstland een opleiding achter de rug hadden. Het niveau bleek voor 

veel vrouwen toch nog erg hoog, maar zij waren zeer gemotiveerd. Begin december vond de toets 

plaats voor taal en rekenen, maar er was slecht een persoon die door kon naar het MBO 2. De andere 

vrouwen zaten nog op MBO 1 niveau. Voor zowel de cursisten als de docenten vielen deze resultaten 

tegen, want alle dames waren gemotiveerd, hadden zeker talent en hun Nederlandse spreekvaardigheid 

is goed. Dit toont aan dat de eisen die tegenwoordig aan het MBO onderwijs gegeven worden hoog 

liggen. 

Met een aantal vrouwen is afgesproken dat zij nog doorgaan met het Voortraject omdat zij graag dit 

niveau willen halen. Met een paar andere vrouwen is contact gelegd met het wijkleerbedrijf  ‘t Zamen 

om te gaan starten op MBO1 niveau in de zorg of Horeca. Een aantal vrouwen gaan ook met de 

opgedane kennis hun inburgeringsexamen proberen te halen. De mevrouw die MBO 2 kon gaan doen 

is gestart bij Het wijkleerbedrijf Schilderswijk met MBO2 zorg.  

Trainen van vrijwilligers als trainer en trajectbegeleider 

Er zijn vijf nieuwe trajectbegeleiders getraind  en ingewerkt. Deze training is gegeven door een 

vrijwilliger trajectbegeleider/trainer. In totaal waren er 8 vrijwillige trajectbegeleiders. Die zich een 

dagdeel in de week inzetten voor intake en persoonlijke begeleiding van vrouwen voor een jaar. Eind 

2014 zijn er twee trajectbegeleiders gestopt vanwege een nieuwe baan en een verhuizing.   

Ook zijn er 10 nieuwe trainers geworven en getraind voor training “Sterk aan het Werk” 4 van deze 

trainers waren zelf deelnemersters van training sterk. In totaal hebben wij 15 trainers die de training 

sterk aan het werk kunnen geven. De training sterk wordt in duo’s gegeven.  

Hiernaast zijn er ook 10 nieuwe vrijwilligers getraind van vrijwilligersorganisaties om de 

empowerment training binnen hun organisatie te kunnen geven. Deze organisaties zijn het Koerdische 
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vrouwen centrum, Erzurum Vafki, Stichting Gobez ,buurthuis Boerenplein, Stichting Sarita, Stichting 

Avrasya en Stichting MOOI. Daarnaast hebben zij het onderdeel van handbook Sterk ontvangen. 

Van alle nieuwe vrijwilligers die Stichting Yasmin heeft getraind zijn er 7  personen die in 2014 een 

baan hebben gevonden. Dit toont aan dat vrijwilligerswerk bij Stichting Yasmin een springplank kan 

bieden naar betaald werk.     

 Structurele verankering van het participatiecentrum Yasmin 

In 2014 is de Stichting ook bezig geweest met de structurele verankering van het participatiecentrum. 

Dit hebben wij niet alleen gedaan door vrijwilligers te trainen als trajectbegeleider, trainer, gastvrouw 

en administratieve krachten, zodat wij genoeg vrijwilligers hebben om het participatiecentrum 

draaiende te houden. Maar wij hebben ook voor iedereen de werkprocessen beschreven en vastgelegd.  

Daarnaast hebben wij een vrijwilligerscomissie samengesteld, die gewerkt heeft om de certificering te 

regelen voor  het certificaat “Goed Geregeld” die tijdens onze conferentie “Haagse kracht vrouwen 

kracht”  is uitgereikt aan ons. Bovendien hebben wij de methodieken om vrouwen te begeleiden per 

trede van de participatieladder vastgelegd, zodat onze trajectbegeleiders in staat zijn om vrouwen te 

ondersteunen in hun persoonlijke ontwikkeling naar maatschappelijke en arbeidsparticipatie. 

Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk vrouwen op de hoogte zijn van het participatiecentrum 

Yasmin is er een promoteam opgezet. Deze groep wordt ingezet voor werving en  voorlichtingen bij 

organisaties. Daarnaast denken ze mee over thema’s om Yasmin op de kaart te zetten en te houden.  

De toekomst van het participatiecentrum 

Stichting Yasmin heeft als participatie centrum een unieke positie in Den Haag, niet alleen omdat zij 

alleen vrouwen ondersteunt, maar ook omdat het een stedelijk p-centrum is. Bovendien zijn wij in 

staat om alle vrouwen met verschillende achtergronden  en verschillende posities om de participatie 

ladder individueel te ondersteunen. Dit maakt dat veel vrouwen gebruik willen maken van deze 

mogelijkheid om zich zelf te ontwikkelen.  

Zoals een cursiste zei: “Het voelt hier als een warm bad, ik voel me hier veilig om te leren en ook om fouten te mogen maken.  Ik voel 

me hier gewoon thuis.”  

Op dit moment is het echter voor veel vrouwen toch niet mogelijk om gebruik te maken van Yasmin, 

omdat het voor hen te ver weg is. Regelmatig krijgen we vrouwen uit Escamp, Scheveningen of Laak, 

maar voor hen is de afstand te groot en de kosten zijn te hoog om steeds met de tram of bus te moeten 

komen. Voor hun contacten en taalles gaan zij vaak wel naar organisaties in de wijk. Maar regelmatig 

krijgen we de vraag waarom komen jullie niet naar mijn wijk.  

In 2015 wil Stichting Yasmin gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het participatiecentrum 

uit te rollen naar de wijk.  

Daarnaast merken we dat er ook veel vrouwen het moeilijk vinden om verdere stappen te zetten van 

maatschappelijke participatie naar arbeidsparticipatie. Om vrouwen te stimuleren richting 

economische zelfstandigheid willen wij nieuwe methoden ontwikkelen waarbij vrouwen van 

onbewust -onbekwaam naar bewust- bekwaam leren. Hiervoor zullen wij gebruik maken van 

methodieken die gebruikt worden bij individuele coaching gesprekken.  Dit bewustwordingsproces 

willen wij stimuleren met inspiratie tafels met andere vrouwelijke rolmodellen. In 2015 zal een pilot 

worden gedraaid.  
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CONFERENTIE HAAGSE KRACHT=DE KRACHT VAN VROUWEN 

 
Wat een kracht en energie straalden de vrouwen uit op de 

conferentie, die georganiseerd was door Stichting Yasmin. 

Funda Mujde inspireerde ons met haar persoonlijke verhaal 

hoe zij in een rolstoel terecht kwam en moest vechten om 

niet bij de pakken neer te gaan zitten en toch haar droom 

waar te kunnen maken. Zij wilde  graag uit eerbetoon aan 

haar vader een expositie opzetten over Turkse gastarbeiders 

in Nederland. Om het geld te verzamelen fietste zij met een 

aangepaste (hand)fiets ruim 4.000 kilometer van 

Amsterdam naar Istanbul. En ondanks verschillende 

tegenslagen heeft ze het gered! 
 

YASMIN AANMOEDIGINGSPRIJS 2014 

 

Een andere powervrouw is Zoebeida Jala, zij won de 

aanmoedigingsprijs van Yasmin van 1.250,00 euro. In 

slechts 15 maanden tijd heeft zij zich de Nederlandse 

taal eigen gemaakt. Daarnaast is zij actief bezig als 

wijkcontactvrouw (vrijwilliger) in de Schilderswijk en 

voorlichtster met betrekking tot duurzaamheid bij 

Stichting Aardewerk (vrijwilliger). Zij wil haar prijs 

graag gebruiken om het Staatsexamen NT2 II te halen. 

 

Certiciferen goed gergeld  

 

Tenslotte werd Stichting Yasmin ook nog in het zonnetje gezet door Sangita Paltansing van de 

gemeente Den Haag, die erg tevreden is over het participatiecentrum Yasmin en dit graag wil uitrollen 

in de wijken. Bovendien ontving Stichting Yasmin van PEP de certificering “Vrijwillige inzet: Goed 

geregeld”. Dit keurmerk is een landelijke kwaliteitsonderscheiding en onderschrijft dat Stichting 

Yasmin haar vrijwilligerswerk goed voor elkaar heeft.  

Stichting Yasmin wil alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2014 en hoopt dat iedereen in 2015 

weer beschikbaar is om zoveel mogelijk vrouwen te ondersteunen om krachtiger in de maatschappij te 

staan! 
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YASMIN ALS NETWERKORGANISATIE  

Om vrouwen bij hun vraag te ondersteunen en te begeleiden werken wij samen met verschillende 

organisaties in de stad.  Voor vrijwilligers(werk),  werk  en opleiding werken wij samen met, ROC 

Mondriaan, Capabel, PEP, Multimaat thuiszorg, Calibris, HVP thuiszorg en Kraamzorg Anne, Variva, 

wijleerbedrijf schilderswijk en HBO opleidingen.  In dit samenwerkingsverband proberen wij mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar een MBO 2 opleiding te begeleiden en te ondersteunen 

en bieden wij hen een stageplek in de zorg. Hierna wordt een aantal van deze vrouwen in dienst 

genomen of krijgen een vervolgopleiding MBO-3 aangeboden.  

Voor informatie over organisaties in onze eigen wijk werken wij samen met Clubhuis de Mussen en 

nog een aantal partners zoals het CJG, Parada, buurthuis boerenplein, Samsam, Variva, ROC 

Mondriaan, Context en Ouder en school plus. De participatiemarkt werd door ongeveer 100 mensen 

bezocht.  

Voor tot stand komen van 8 maart international vrouwen dag werken wij samen met Gemeete Den 

Haag, PEP, COC, Stichting Sarita en Kaabassi. Op 5 maart hebben wij met theater vaillant, Avrasya, 

stichting de Chinese Brug en stichting Sarita gezamenlijk international vrouwendag georganiseerd .  

Stichting Yasmin neemt ook deel aan werkgroep van Taal keten overleg. Hierin  zijn bijna alle 

taalaanbieders vertegenwoordigd.  

Tenslotte is er dit jaar ook veel aandacht uitgegaan naar zelforganisaties. Niet alleen is er een aantal 

die gebruik maken van de ruimte bij Yasmin zoals de Chinese vrouwenvereniging, Mammarosa, 

studio Socrates en Winwide. Maar ook in het project “Vrouwen doen mee”, zijn verschillende 

zelforganisaties betrokken. Door nauw samen te werken met verschillende organisaties groeit het 

vertrouwen en zullen er meer mogelijkheden ontstaan om vrouwen in heel Den Haag te ondersteunen 

richting opleiding en werk.  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Stichting 

Sarita  

http://www.kraamzorganne.nl/nl
http://www.cochaaglanden.nl/
http://www.stichtingsarita.nl/
http://www.8maartfestival.nl/contact/www.kaabassi.nl
http://www.context.nl/
http://ouderenschoolplus.nl/modx/
http://www.winwide.nl/
http://mammarosa.nl/index.php?lang=nl
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PROJECT WIJKCONTACTVROUWEN  

Het project Vrouwen Doen Mee is een initiatief van 

drie partnerorganisaties: Stichting Yasmin, Stichting 

Jeugdwerk en Zebra. De welzijnsorganisaties houden 

zich bezig met de werving en begeleiding van 

wijkcontactvrouwen (WCV). Deze vrouwen vinden en 

begeleiden de geïsoleerde vrouwen. Yasmin verzorgt 

de training van de WCV-en daarnaast krijgen zij ook 

loopbaanbegeleiding naar opleiding en werk en 

kunnen zij meedoen  met de training sterk aan het 

werk. 

In 2013 en 2014 zijn er door Zebra, Jeugdwerk en St.Yasmin in totaal 59 vrouwen geworven om 

wijkcontactvrouw te worden. Na de intake zijn er vijf vrouwen uitgevallen om diverse redenen: 

gezondheidsklachten, toch geen interesse, te veel persoonlijk problematiek en geen netwerk in de 

Schilderswijk. Vanuit de verschillende zelforganisaties zijn er ook wijkcontactvrouwen aangemeld: 

Sarita (1persoon) , Chinese vrouwenvereniging (1 persoon), Sudanese vereniging (1 persoon), 

Koerdische vrouwencentrum (2 personen). De begeleiding van hen is opgepakt door zowel Zebra als 

Jeugdwerk. 

Van de 54 wijkcontactvrouwen hebben er 47 een training tot wijkcontactvrouw gekregen van 

Stichting Yasmin . 

In totaal zijn er drie verschillende trainingen geweest. In oktober en november 2013 op de locatie 

Samsam en de Octopus en in januari 2014 ook bij Samsam. In opdracht van Yasmin werd de training 

gegeven door PEP. Het doel van de training was handvatten en vaardigheden aan te reiken om 

geïsoleerde vrouwen te benaderen, te motiveren, enthousiasmeren en hen te begeleiden naar een 

trede hoger op de participatieladder. Verder waar nodig hen in contact  brengen met een vorm van 

professionele ondersteuning. In de training zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen: 

 Zelfinzicht 

Inzicht in de eigen sterke en zwakke punten vergroten, inzicht in motivatie en drijfveren, 

inzicht in eigen communicatie en presentatie, gebruik leren maken van ervaringen, feedback 

vragen en krijgen. 

 Profiel van de wijkcontactvrouw 

Taak, functie, vaardigheden, houding en kennis. Van belang is vooral de vraag waar de 

grenzen van de functie wijkcontactvrouw liggen. 

 Gesprekstechnieken en communicatie 

Oefenen van verschillende gesprekstechnieken, Communiceren op inhoud en 

betrekkingsniveau. Verbale en non-verbale communicatie. Actief luisteren, samenvatten en 

doorvragen. 

 Doorlopen van de verschillende fasen in een activerend huisbezoek. 

Omgaan met gevoelens: boosheid, agressie, verdriet, berouw, schuld en schaamte. Omgaan 

met lastige vragen/ signaleren en doorverwijzen 

 Sociaal netwerk en sociale kaart 
De waarde van een netwerk, samenstellen van een netwerkkaart. Basiskennis van het sociale 

netwerk in de wijk en de participatiemogelijkheden. 
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Naast de training tot wijkcontactvrouw hebben alle vrouwen de mogelijkheid gekregen om mee te 

doen met de training sterk aan het werk. Uiteindelijk hebben in 2014 27 vrouwen deelgenomen aan de 

training. In de training is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de wcv-en, waarbij 

gekeken werd naar hun kwaliteiten en talenten, maar ook ingegaan werd op timemanagement, 

assertiviteit, doorzettingsvermogen en keuzes maken.  

Voor veel van de wijkcontactvrouwen was het toch moeilijk om stappen te zetten richting opleiding en 

werk. Zij noemden de volgende knelpunten: 

Tabel 6: Knelpunten om door te stromen naar opleiding en werk 

Belemmeringen die meespelen om stappen te 
zetten richting opleiding en werk 

Aantal 
wijkcontactvrouwen 

Geen startkwalificatie 28 

Bijstand  14 

WW 6 

WAO /WIA 3 

Mantelzorg /zorg gehandicapt kind 6 

Geen kinderopvang 21 

Nederlandse taal 14 

Voor de wijkcontactvrouwen die geen startkwalificatie wilden halen, maar onzeker waren is er een 

Voortraject met het ROC Mondriaan gestart. In dit Voortraject werd er drie keer per week taalles en 

rekenen gegeven.   

Uiteindelijk zijn er van de 47 wijkcontactvrouwen vier gestart met een opleiding en 13 zijn aan het 

werk gegaan.(zie tabel7) 

Tabel 7: Resultaten Yasmin ten aan zien van de wijkcontactvrouwen 

Resultaat Stichting Yasmin Aantal vrouwen 

Training tot wijkcontactvrouw  47 

Training sterk aan het werk  27 

Aantal wijkcontactvrouwen zonder 
startkwalificatie 

28 

Aantal door naar werk 13 

Aantal door naar opleiding 4 

Aantal in voortraject om door te stromen naar 
het MBO  

4 
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ORGANISATIE 

 

De vrijwilligers  

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

50 vrijwilligsters (en drie vrijwilliger) per jaar. Deze personen zijn actief als docenten taalonderhoud, 

beschikbaar voor participatieactiviteiten en als persoonlijke trajectbegeleiders en trainers, of ze maken 

zich verdienstelijk bij de begeleiding bij ontmoetingen, treden op als organisatrice of gastvrouw of 

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

samenstelling en varieert van jong tot oud, Nederlanders tot migranten en met zeer uiteenlopende 

opleidingen, niveau en achtergrond. 

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

daarmee aan de economische zelfredzaamheid van vrouwen.  

Stageplaatsen 

Elk jaar biedt Yasmin stageplekken aan voor studenten van MBO/HBO opleidingen. In 2014 hadden 

wij 1 stagiair MBO administratie en 1 stagiaire die een HBO opleiding volgt en twee 

afstudeeropdrachten voor HBO studenten.  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.  

Bestuur  

Eind 2014 bestond het bestuur uit 8 bestuursleden, Alle bestuurleden hebben zich onbezoldigd ingezet 

voor stichting Yasmin 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Hedwig Vos       voorzitter 

Bircan Bozbey      vice voorzitter  

Wim Naije       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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FINANCIEEL  ANALYSE 

     In 2014 vond verdere ontwikkeling plaats van Yasmin als participatiecentrum. 
  De hierdoor noodzakelijke aanpassing van de personeelsformatie werd definitief met ingang van 

1 januari 2014 gerealiseerd. Voor de kosten van deze aanpassing werd ultimo 2013 reeds een 

bestemmingsreserve gemaakt voor de door de stichting uit te betalen wachtgelden. 
 

         In 2014 vond de subsidieafrekeningen over de jaren 2012 en 2013 plaats. 
  

         De gestarte projecten in 2013 inzake Geïsoleerde vrouwen en Zelforganisatie naar opleiding werk 

werden in 2014 beëindigd. In 2014 werd het project Geïsoleerde vrouwen verlengd middels een 

nieuwe beschikking. Ook dit project werd in 2014 beëindigd. 

   Van het project Geïsoleerde vrouwen 2013 werd niet het gehele subsidiebedrag besteed. 

Aan de gemeente werd verzocht een bedrag van € 10.000 in 2015 te besteden aan 
 een project voor training en begeleiding van Wijkcontactvrouwen, waarmee de gemeente middels 

een mail accoord ging. 

      

         De financiële exploitatie 2014 verliep in belankrijke mate conform de begroting. 
 Het boekjaar werd afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 26.208. 
 Dit voordelig resultaat wordt met name veroorzaakt omdat de gemeente toestemming heeft gegeven 

om een bedrag van € 25.587,50 inzake ex-ID functionarissen over het jaar 2013 alsnog te subsdiëren. 

Dit is in 2014 verwerkt door dit bedrag in de Bijzondere baten in de boekhouding te verwerken. 

Conform de mail van de gemeente dd. 16 oktober 2013 moest daarvan en bedrag ad € 20.732,50 

aan de egalisatiereserve te worden toegevoegd. 

    Dit  werd verwerkt in de op pagina 4 vermelde resultaatbestemming. 
  

         In de mutaties in de bestemmingsreserves werd met name rekening gehouden met het  gegeven 

dat in 2015 de uitrol van Yasmin extra kosten met zich mee zal nemen. 
  

         De financiële situatie op dit moment is dusdanig positief, dat de ontwikkelingen binnen 
 de instelling met vertrouwen tegemoet kunnen worden gezien. 

   

         De verschillen van de realisatie 2014 en de begroting 2014 wordt met name verklaard 
 door het gegeven dat in de begroting 2014 geen projecten werden meegenomen. 
 Het verschil in de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt omdat de investeringen in 2014 
 niet zo omvangrijk waren, dat de gehele afschrijvingsruimte moest worden benut. 
 Daardoor zal er nog een investeringsruimte resteren die de komende jaren kan worden benut. 

         De begroting 2015 zoals die door de instelling werd gemaakt was in eerste instantie sluitend. 

Deze begroting was gebaseerd op het concept Welzijnsprogramma 2015. Pas op 24 december 

2014 werd de beschikking 2015 afgegeven, waaruit bleek dat de toegekende subsidie lager 

was dan het concept Welzijnsprogramma 2015 aangaf. Het betreft een lagere toekenning 

van € 5.586. Voor dit bedrag is ultimo een bestemmingsreserve opgenomen. 
  Dit maakt het mogelijk in 2015 maatregelen te nemen om in de toekomst een sluitende 

 begroting te maken, waarbij tevens nog een eventueel trendmatige aanpassing in 2015, 
 zoals verwoord in de beschikking, kan worden meegenomen. 

   

 


