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VOORWOORD 
 

DE UITDAGINGEN VAN STICHTING YASMIN 
2016 is voor Stichting Yasmin een jaar met uitdagingen geweest op meerdere 

vlakken. Naast onze reguliere activiteiten, zijn we begonnen met de uitrol, 

een vluchtelingenproject en talentontwikkeling. In dit jaarverslag leest u hoe 

ver we met onze plannen zijn en welke uitdagingen we nog te gaan hebben. 

Een jaarverslag is niet alleen terugkijken, maar ook vooruitkijken. Onze 

uitdagingen lopen immers ook de volgende jaren nog door. De ervaringen uit 

het verleden helpen ons de plannen voor de toekomst te optimaliseren.  

 

STICHTING YASMIN IN DE WIJKEN 

In 2016 is participatiecentrum Stichting Yasmin gestart met de uitrol van haar 

activiteiten en trainingen naar andere locaties in Den Haag. Zo kunnen we nog 

meer vrouwen bereiken. Onze locatie aan de Brouwersgracht is voor sommige 

vrouwen moeilijk, of zelfs niet, bereikbaar. Met meerdere participatiecentra 

in de stad kunnen we nog meer vrouwen helpen. Vrouwen die de stap willen 

zetten richting de arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie. Stichting 

Yasmin is door de gemeente gevraagd de uitrol trede 4 t/m 6 van de 

participatieladder op zich te nemen. We zijn op zoek gegaan naar de juiste 

samenwerkingspartners en locaties in de wijken moerwijk en Mariehoeve, 

waar we onze activiteiten goed kunnen uitvoeren en die goed bereikbaar zijn 

voor vrouwen. In 2017 gaan we door met de uitbreiding en verduurzamen van 

onze activiteiten.  

 

TALENTEN 
Voor Yasmin ligt een nieuwe uitdaging in de talentontwikkeling van vrouwen. 

Met de start van Stichting Yasmin als participatiecentrum zijn we al de weg 

ingeslagen om de talenten van vrouwen zo optimaal mogelijk te benutten. 

Onze trainingen en activiteiten helpen vrouwen hun talenten te ontdekken en 

in te zetten. Nu, na ruim 5 jaar als participatiecentrum zoekt Yasmin naar nog 

meer mogelijkheden om vrouwen te stimuleren.  

Wij zien veel talentvolle vrouwen om ons heen. Vrouwen die ook 

maatschappelijk betrokken zijn en hun kennis graag willen delen. Met de 

Yasmin talentenmarkt wil Yasmin talentvolle vrouwen faciliteren. We willen 

hen helpen ervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en hen de 

mogelijkheid geven hun kennis te delen. Wij starten de Yasmin talentenmarkt. 

Hierin kunnen creatieve en ondernemende vrouwen hun producten of 

diensten aanbieden of hun kennis delen. Het komend jaar krijgt de 

Yasminmarkt meer vorm en zal zichtbaarder worden voor vrouwen.   

Voor vrouwen, met een passie voor een eigen onderneming, zoeken wij naar 

mogelijkheden van coöperatief ondernemerschap. In de loop van 2017 opent 

in Den Haag een restaurant dat alleen door vrouwen wordt gerund. Stichting 

Yasmin werkt hierin samen met de organisatie Fair. Fair heeft ervaring heeft 
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met opzetten van coöperatieve onderneming en Yasmin ondersteunt als motivator en verbinder én traint 

teams.   

 

VLUCHTELINGEN  
2016 is ook een jaar met beelden van vluchtelingen, die al hun bezittingen achter zich hebben gelaten en 

op zoek zijn gegaan naar veiligheid, geborgenheid en een nieuw bestaan. Met 34 jaar expertise in 

vrouwen met een migratieachtergrond heeft Stichting Yasmin de statushouders vrouwen een plek 

geboden. Hier kunnen zij elkaar ontmoeten, hun sociale netwerk vergroten en kennis delen. De 

vrijwilligers/ervaringsdeskundigen van Yasmin weten en voelen aan wat deze vrouwen nodig hebben om 

een bestaansrecht op te bouwen en mee te doen in Haagse samenleving. 

 

 

Nermin Altintas 

Directeur Stichting Yasmin 
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STICHTING YASMIN 
 

INLEIDING 
Stichting Yasmin is een vraaggericht participatiecentrum voor alle vrouwen in Den Haag. Yasmin heeft als 

doel bevorderen van maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie van vrouwen en verbeteren en 

versterken van de positie van vrouwen in een maatschappelijke isolement.  

Stichting Yasmin zet vrouwen in hun kracht. Zij kunnen bij Yasmin werken aan hun persoonlijke 

ontwikkeling. Zij kunnen daadwerkelijk stappen zetten richting opleiding of werk. 

Stichting Yasmin is uniek, omdat zij het enige participatiecentrum in Den Haag is.  

Yasmin levert maatwerk, heeft kennis in huis over diversiteit en er wordt gewerkt vanuit empathie, 

betrokkenheid en passie.  

Yasmin biedt ruimte voor vrouwen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.  

Yasmin biedt activiteitenruimtes aan talentvolle vrouwen om hun kennis te delen met andere vrouwen en 

aan zelforganisaties om binnen Yasmin activiteiten te organiseren.  

 

Stichting Yasmin biedt: 

• advies en begeleiding op het gebied van maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie 

• informatie over opleidingen  

• trainingen of cursussen  

• trajecten die vrouwen voorbereiden op opleiding en werk 

• organisatie activiteiten. 

 

 

KWALITEIT 
Stichting Yasmin is sinds 2014 gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk “Goed geregeld!”. Daarnaast is 

Yasmin ANBI (Algemeen Nut, Beoogde Instelling) erkend.   

  

KERNWAARDEN STICHTING YASMIN 
 

We zorgen niet voor, maar zorgen dat….  
vrouwen vanuit eigen kracht de regie over hun eigen leven krijgen. Hiervoor zetten wij persoonlijke coaching, 

trajectbegeleiding richting werk of opleiding en trainingen in. Wij faciliteren en ondersteunen de vrouwen hierin. 

 

Stichting Yasmin is ondernemend 
Een belangrijke voorwaarde voor (het nieuwe) maatschappelijk ondernemerschap. Stichting Yasmin ziet kansen, 

benut kansen en creëert zowel maatschappelijke waarde, als financiële middelen voor de organisatie.  

 

Stichting Yasmin is professioneel en cultureel sensitief  
We organiseren de juiste kennis, ervaring en deskundigheid voor onze vrijwilligers en beroepskrachten. 

Ontdekken en zetten talenten van vrouwen in op het juiste moment en op de juiste plek. We onderscheiden ons 

door diversiteit zowel onder de beroepskrachten als de vrijwilligers. Wij werken vanuit passie, respect, 

autonomie en betrokkenheid.  
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Stichting Yasmin is verantwoordelijk 

voor een aantal vaste taken. Deze vallen 

onder de reguliere subsidie. In het kort 

bestaan de taken van Yasmin uit 

trainingen, participatie- en 

begeleidingactiviteiten en voorlichting. 

De targets van 2016 hebben we in een 

infographic (afbeelding hiernaast) 

samengevoegd. De punten lichten wij 

hierna verder toe. 

REGULIERE SUBSIDIE 
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VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN 
Stichting Yasmin heeft ook het afgelopen jaar weer een aantal voorlichtingbijeenkomsten georganiseerd. 

Naast de algemene presentatie van Yasmin ligt de nadruk van informatie vooral op de mogelijkheden die 

Yasmin vrouwen kan bieden richting opleiding en werk.  

In totaal hebben we zo 482 vrouwen bereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVEMBER 

Netwerkbijeenkomst 

met Soroptimisten 

SEPTEMBER 

• Basisscholen Escamp 

• Buurtkamer ’t Oord 

• Miniworkshop Sterk 

Bibliotheek Escamp 

APRIL 

Participatiemarkt 

Schilderswijk 

90 

JUNI  
Taallessen 

Mondriaan 

Bouwlust 
27 

37 

6 

17 
45 



 

 

 8 STICHTING YASMIN 

MEET & CHANGE 
In 2016 is Stichting Yasmin gestart met Meet & Change bijeenkomsten. Meet & Change is een serie van 

groepsbijeenkomsten, waarin vrouwen met elkaar kunnen discussiëren, van elkaar kunnen leren en 

waardevolle adviezen kunnen uitwisselen. Vanuit de trainingen van Stichting Yasmin blijkt dat veel 

vrouwen behoefte hebben aan bijeenkomsten in groepsverband. Onder leiding van 

(ervarings)deskundigen bieden de Meet & Change tafels inspiratie, een ander perspectief op een 

onderwerp of juist praktische antwoorden van anderen. Met deze Meet & Change bijeenkomsten willen 

we vrouwen nog meer stimuleren door te stromen op de participatieladder. Hieronder is een overzicht 

opgenomen met de Meet & Change tafels. 

In totaal hebben we voor 285 vrouwen Meet & Change tafels georganiseerd. 

 

 

 

 

 

  

 

MEET & CHANGE  

LEVEN TUSSEN TWEE CULTUREN 

De voorstelling 'Niet meer zonder jou' is wel 

één van de indrukwekkendste Meet & 

Change bijeenkomsten van 2016. 60 

vrouwen van Stichting Yasmin zijn getuigen 

van de schurende, huiverige ėn dierbare 

ontmoeting tussen een lid van de 

traditionele moslimgemeenschap en een 

vrijgevochten familielid. Dit is het openbare 

gesprek tussen dochter Nazmiye Oral en 

haar moeder Havva Oral, over dat waarover 

vroeger in het gezin nooit werd gesproken.  

Voorafgaand aan de voorstelling is er een 

discussie over leven tussen twee culturen 

aan de hand van foto-expositie van Çiğdem 

Yüksel. Çiğdem Yüksel herkende zich in het 

proces en dilemma van Nazmiye en 

fotografeerde daarom een twintigtal 

moedige leden uit de gemeenschap die net 

als moeder en dochter de confrontatie 

aangaan met een familielid of naaste. 
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EVENEMENTEN & INFORMATIEMARKTEN 
Stichting Yasmin staat in 2016 op verschillende evenementen en informatiemarkten en bereikt daarmee 

2500 vrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

SEPTEMBER 

Open dag 

MAART 

• Internationale vrouwendag 

Theater Vaillant 

• Kracht on Tour 

• Internationale 

vrouwendag 

JUNI 

Zomerfestival 

Mariahoeve 

MEI 

Escamp 

festival 

200 

800 

50 350 

950 

150 
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TRAJECTBEGELEIDING 
Vrouwen die hun ambities naar een opleiding of (vrijwilligers)werk willen realiseren, kunnen kiezen voor 

een intensief traject van begeleiding. Samen met de trajectbegeleider van Yasmin stelt de vrouw een 

persoonlijk ontwikkelplan op met concrete doelstellingen.  

 

In 2016 begeleidt Yasmin 331 vrouwen (waarvan 150 nieuwe intakes in 2016). 

De meeste vrouwen zitten in trede 1, 2 & 3 de maatschappelijke activiteiten (de zogenaamde 

laagdrempelige activiteiten als taalles, naailes, multicultureel koken).  

Trede 3, actieve deelname aan georganiseerde activiteiten, is de grootste. Oftewel 107 vrouwen (35%) 

van de vrouwen.  

Verder doen 62 (20%) vrouwen vrijwilligerswerk (trede 4).  

7 Vrouwen volgen een opleiding of lopen stage en 25 (8%) vrouwen hebben betaald werk (trede 6).  

 

 
 

De meeste vrouwen die zich bij Stichting Yasmin aanmelden voor trajectbegeleiding, doorlopen de fasen 

van voortraject, taalles, opleiding tot werk.  

 

DOORSTROOM 
 

 

  

0
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7

25

331 vrouwen in begeleiding

16% 27% 35% 20% 2% 8%

trede 1, 2 & 3:
maatschappelijke activiteiten | meedoen

trede 4:
vrijwilligerswerk

trede 5:
opleiding | 

stage met subsidie

trede 6:
werk

Doorstroming 2016: 129 vrouwen 

66 vrouwen stromen door naar werk en opleiding 

63 vrouwen stromen door naar vrijwilligerswerk 
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Bertha is 50 jaar, afkomstig uit Bolivia en woont in Nederland. Zij is getrouwd met een 

Nederlandse man. In Bolivia heeft Bertha Sociologie gestudeerd en daarna sociaal maatschappelijk werk 
gedaan. 

Trainingen Sterk en Trajectbegeleider 

Op advies van haar begeleider Emine Akcali volgt Bertha bij Yasmin de training Sterk. Dat geeft haar de 

mogelijkheid om zich als cliënt te oriënteren op haar eigen mogelijkheden bij Yasmin. De training geeft 

haar inzicht in hoe je bijvoorbeeld een ontwikkelingsplan maakt. En van haar mededeelnemers leert ze 

welke vragen Yasmin zoal krijgt. Na de training Sterk volgt Bertha begin 2016 de training voor 

Trajectbegeleider. Inmiddels heeft Bertha ook ervaren dat begeleiden soms een ervaring van uitersten 

kan zijn. Aan de ene kant heb je te maken met gemotiveerde vrouwen en is de kans op een succesvol 

traject groot. Aan de andere kant is het soms teleurstellend dat sommige cliënten door gebrek aan 

motivatie niet meer willen dan de uitkering van hen vraagt. 

Yasmin inspiratie voor een nieuwe training 

Bovenal is Bertha steeds weer blij verrast door het gevoel van warmte en welkom zijn bij Yasmin. Iets 

wat je volgens haar niet gemakkelijk vindt in een ‘vreemd’ land. De ontmoeting met een grote diversiteit 

aan vrouwen en de spontane, open discussies aan de keukentafel ervaart ze als zeer verrijkend en 

inspirerend. Het geeft haar zelfs zoveel inspiratie dat ze samen met collega Trajectbegeleidster en 

Taaldocente Monique de training Nederlands B1 Plus ontwikkelt. Als ze vervolgens ook zelf deze training 

volgt, merkt ze hoe goed het werkt om op deze manier persoonlijk en professioneel verder te komen.  

En ook voor de toekomst veel plannen 

Bertha ziet nog een rode draad in haar 

ervaringen met Stichting Yasmin en dat 

is het emanciperende effect van 

samenzijn en samenwerken met de 

vrouwen bij Yasmin. Voor de toekomst 

wil ze dan ook graag aandacht besteden 

en verbeteren van de 

coachingsvaardigheden van moeders 

aan hun opgroeiende kinderen. En niet 

alleen voor de schoolloopbaan van de 

kinderen, want zoals ze met haar 

sociologisch inzicht èn ervaring als 

moeder zegt: “je hoeft niet 

hoogopgeleid te zijn om de man/vrouw 

relaties van je kinderen te helpen 

verbeteren!” 

 

 

STERKE VROUWEN 
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LAAGDREMPELIGE ACTIVITEITEN 
Stichting Yasmin heeft ook dit jaar weer veel maatschappelijke activiteiten georganiseerd. Dit zijn de 

zogenaamde laagdrempelige activiteiten met een lage drempel, waaraan vrouwen gemakkelijk kunnen 

deelnemen. Voor veel vrouwen is dit de eerste stap op weg naar participatie in de maatschappij of zelfs 

economische zelfstandigheid. 

In totaal komen 256 vrouwen naar Stichting Yasmin voor deze laagdrempelige activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

Om de maatschappelijk participatie te bevorderen 

faciliteert stichting Yasmin naast Taalonderhoud (de 

Nederlandse taallessen op 4 verschillende niveaus) ook 

laagdrempelige activiteiten. Vooral voor vrouwen in 

een geïsoleerde positie of voor vrouwen voor wie de 

stap naar opleiding of arbeidsmarkt nog te moeilijk is, 

zijn dit eenvoudige activiteiten waaraan vrouwen 

eenvoudig kunnen deelnemen. Dit zijn activiteiten als 

een naaicursus, creatieve workshops, kookgroep, etc. 

Voor veel vrouwen zijn deze activiteiten de eerste stap 

om verder te komen naar opleiding of werk. De 

laagdrempelige activiteiten worden georganiseerd door 

de vrijwilligers van Yasmin. Van de 110 deelnemers is 

80% doorgestroomd naar een ander niveau of naar 

andere taalaanbieders. 

  

141 vrouwen volgen de Nederlandse taalles  

115  vrouwen volgen  Laagdrempelige activiteiten  
zoals naaicursus, ontmoetingsactiviteiten en 

creatieve cursussen 
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STERKE VROUWEN  
Voorbeelden van het geduld, de wijsheid en de liefde waarmee langere trajecten in 2016 hun uiteindelijke 

vorm en zin krijgen zijn de verhalen van Ozlem en Hediye. Wij zijn trots op de ontwikkeling die deze 

vrouwen hebben doorgemaakt op zowel het persoonlijke vlak als in hun loopbaanontwikkeling.  

 

 

 
 

  

Ozlem is 41 jaar, komt uit Turkije en 

is getrouwd met een Nederlandse man. In 

2014 meldt zij zich als Nugger (Niet 

Uitkeringsgerechtigde) bij Stichting Yasmin. 

Daar begint zij aan het voortraject van 

Mondriaan bij Yasmin en meteen daarna de 

training STERK. Ozlem staat de voor 

moeilijke keuze en twijfelt tussen haar oude 

beroep in de textiel of juist werken in de 

Thuiszorg. Maar met veel persoonlijke 

begeleiding is Ozlem in 2015 dan zover dat 

ze aan het werk kan. In 2016 vind Ozlem 

uiteindelijk haar draai als parttime 

kleermaker. Gelukkig blijven haar 

ervaringen in het integratietraject bewaard 

en gebruikt ze die als ze andere vrouwen 

traint of lesgeeft.  

Hediye heeft ook een Turkse 

achtergrond. Zij doorloopt al in 2014 en 2015 

een moeizaam voortraject. Ze heeft ervaring in 

schoonmaken, maar vindt het met name 

moeilijk om kansen te zien hoe ze verder kan. Ze 

wil in eerste instantie geen diploma halen. Ze 

heeft het immers tot dan toe zonder diploma’s 

gedaan. Groot is dan ook de verrassing als 

Emine Akcali van Stichting Yasmin in 2016 een 

uitnodiging van Hediya ontvangt voor de 

uitreiking van het diploma Thuiszorg. En nog 

meer dat Hediye bij binnenkomst in de zaal 

Emine uitbundig begroet als “Mijn Heldin!!” Het 

diploma leidt tot een arbeidsovereenkomst, 

waar Hediye heel trots op is. 
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TRAINING EN OPLEIDING  
De trainingen vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van Stichting Yasmin. Zo heeft 

Yasmin in 2016 heeft 5 maal (voor in totaal 48 vrouwen, inclusief 8 vrijwilligers) de training Sterk 

georganiseerd. Deze training is voor veel vrouwen een belangrijke stap op weg naar participatie in de 

maatschappij. We krijgen dan ook veel positieve reacties op de training Sterk, zoals:  

• “Ik durf mijn grenzen nu aan te geven.”  

• “Kennis en inzicht in mezelf, waar ik zeker nog op terug zal kijken.”  

• “Open staan is waardevol en kwetsbaar zijn is niet erg. Ik heb nu een positieve prikkel 
gekregen om meer te willen werken aan mezelf.”  

• “Meer vertrouwen in mijn kunnen, meer bewustzijn, zin om mijn nieuwe dingen aan te 
pakken.”  

• “Meer kennis over mijn eigenschappen en kwaliteiten.” 

Naast de training Sterk organiseert Yasmin diverse andere trainingen. In totaal heeft Yasmin in 2016 

129 vrouwen getraind. Dit totaal is exclusief de vrijwilligers van Yasmin. In 2016 hebben ook 38 

vrijwilligers van Yasmin deelgenomen aan trainingen, waarmee het totaal aantal getrainde vrouwen op 

167 komt. De trainingen van vrijwilligers van Yasmin zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Talentenacademie’ 

op pagina 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLWASSEN EDUCATIE/OPLEIDING 
Om vrouwen zonder startkwalificatie ook kansen te kunnen bieden, is Stichting Yasmin steeds op zoek 

naar mogelijkheden. Onder andere binnen de volwasseneducatie. Zo kunnen vrouwen terecht bij het 

leerwerkbedrijf Schilderswijk. Daar volgen vrouwen een opleiding van 1 jaar op MBO 1 niveau, 

gecombineerd met stage. Deelnemers worden opgeleid tot zorghulp of horeca-assistent.  

In 2016 is Stichting Yasmin de samenwerking aangegaan met ROC Mondriaan en Xtra. ROC Mondriaan is 

gestart met de opleiding Dienstverlening op MBO niveau 2. Een leerwerktraject van 1 dag per week 

opleiding en 20 uur per week stage. Hiervoor hebben zich 20 kandidaten aangemeld. Na een taal- en 

rekentoets zijn er echter maar 5 kandidaten overgebleven. Dit was helaas onvoldoende om met de 

opleiding van start te gaan.   

Training Sterk 
(5 trainingen); 
40 deelnemers

Workshop 
Talentevent 
(1 training); 

28

Workshop Mindmap 
8 maart (1 training); 

18

Kiezen voor Werk 
(1 training); 

8

WCV Deel 1 
Bewustwording & 

Competenties 
(2 trainingen); 

21

Ouderambassadeurs
deel 2 (1 training); 

14
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PROJECT UITROL  
In opdracht van de gemeente Den Haag is Stichting Yasmin in 2016 

begonnen met de uitrol van haar activiteiten op 3 locaties in de wijken 

Moerwijk, Bouwlust en Mariahoeve.  

We zijn begonnen met de volgende werkzaamheden om de uitrol 

mogelijk te maken: 

• Start werving en selectie van vrijwilligers, te weten: 

o Coaches voor inventarisatie behoefte vrouwen. 

o Trainers voor het geven van trainingen. 

o PR-Communicatie voor het de promotie van de Yasmin en 

haar activiteiten. 

o Yasmin ambassadeurs voor de promotie en informeren van 

Yasmin activiteiten. 

 

• trainen en inwerken van de vrijwilligers  

o 40 wervinggesprekken; 

o 25 vrijwilligers zijn getraind.  

o De overige 15 vrijwilligers zijn uit- of doorgestroomd, 

onvoldoende capabel of zijn direct ingezet.  

 

• Benadering potentiële samenwerkingspartners en zoektocht naar 

verschillende locaties  

Resultaat is een samenwerkwerking met Stichting Mooi. Samen met 

Stichting Mooi hebben we afspraken gemaakt over gebruik van de 

ruimte en de Yasmin activiteiten die plaatsvinden in de wijkcentra.  

 

In 2016 hebben wij met gemeente Den Haag, afgesproken dat de 

middelen niet toereikend zijn om in alle stadsdelen uit te rollen. 

Gemeente heeft voor 2017 en 2018 middelen beschikbaar gesteld voor 3 

locaties in de wijken Mariahoeve, Moerwijk en Bouwlust.  Wij zijn gestart 

in Moerwijk en Mariahoeve. Bouwlust staat voor 2017 op de planning. 
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VERSCHILLEN IN AANPAK MOERWIJK EN MARIAHOEVE 
 

MOERWIJK 
Uit de praktijk blijkt dat elke wijk een eigen aanpak nodig heeft. Zo zien wij dat in het stadsdeel Escamp 

een WIJ-Cultuur heerst. Onze doelgroep, de vrouwen, vinden elkaar in laagdrempelige activiteiten. Dat 

maakt het voor Yasmin makkelijker deze vrouwen als groep te benaderen.  

Yasmin is sinds oktober 2016 actief in Moerwijk. We hebben inmiddels de training ‘Sterk’ gegeven aan 

40 vrouwen en we begeleiden 50 vrouwen. Ook hebben samen met Stichting Mooi de eerste 

uitgangspunten voor het projectplan ‘Wijkcontactvrouwen’ opgesteld. Naar verwachting start het project 

in de loop van 2017. Yasmin deelt haar expertise en deskundigheid en traint vrouwen, om vrouwen in 

geïsoleerde positie te benaderen en te motiveren in beweging te komen. Daarnaast is er vanuit het 

Wijknetoverleg in 2016 aangeven dat er behoefte is aan meer vrijwilligers. Samen met de 

samenwerkende partners starten we in 2017 een initiatief om een (vrijwilligers)banenmarkt te 

organiseren.  

 

MARIAHOEVE 
In april 2016 zijn we van start gegaan in de wijk Mariahoeve. Als snel bleek dat daar een andere aanpak 

nodig is. Het aanbod van laagdrempelige activiteiten is in Mariahoeve veel lager en vrouwen zoeken 

elkaar minder op. De vrouwen in Mariahoeve zijn veel meer op zichzelf, terwijl de behoefte om samen te 

komen er wel is. Om aan die behoefte te voldoen organiseren we samen met Centrum Jeugd en Gezin, 

Basisschool de Vuurvlinder en VÓÓR Welzijn/Stichting Mooi een inloopochten ‘Koffie en Thee Café’ in 

Wijkcentrum Mariahoeve. Naar verwachting vindt de eerste inloopochtend van het ‘Koffie en Thee Café’ 

plaats in het tweede kwartaal van 2017.  
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TALENTENACADEMIE 
 

KENNIS EN KUNDE VRIJWILLIGERS ESSENTIEEL VOOR ONS WERK  
Stichting Yasmin werkt op een vraaggerichte manier. Dat wil zeggen dat de behoefte en wens van de 

cliënt centraal staat. Deze aanpak vereist dat de vrijwilligers van Yasmin hun vak verstaan. Vrijwilligers 

hebben geduld, inzicht en een breed scala aan communicatieve vaardigheden nodig om de 

daadwerkelijke vraag achter de hulpvraag naar boven te krijgen. Dat begint altijd met de vrijwilliger zelf. 

De vrijwilliger heeft moed nodig om naar zichzelf te kijken, een verandering in werking te zetten en heeft 

het inzicht nodig in hoeverre zij een cliënt kunnen helpen of begeleiden. Stichting Yasmin is een lerende 

organisatie, die de persoonlijke groei van vrijwilligers mogelijk maakt en stimuleert. Een proces waar de 

vrijwilliger zelf veel profijt van heeft. Maar ook wat hen helpt om de cliënten van Yasmin goed te kunnen 

begeleiden naar maatschappelijke participatie of arbeidsparticipatie.  

Een continue proces van leren en reflecteren is van essentieel 

belang en helpt de kwaliteiten van de vrijwilligers te waarborgen. 

Yasmin 2016 heeft daarom de volgende trainingen en 

bijeenkomsten voor de vrijwilligers gefaciliteerd: 

▪ ‘Basistraining Coachen’ en ‘Train de Trainer’ door een 

professional, een erkende trainer NOBTRA1 

▪ 5 bijeenkomsten ‘Intervisie voor coaches’ 

▪ 5 bijeenkomsten ‘werkvormen voor trainers’ 

▪ Netwerkevent met een groep werkende vrouwen 

▪ Sollicitatie videotraining 

▪ Workshop Voice Dialogue. 

 

▪ 8 vrijwilligers hebben de reguliere training Sterk gevolgd.  

 

 

 

Voor 2016 had Yasmin 3 bijeenkomsten met inspiratiefilms gepland. Deze 

zijn echter niet georganiseerd vanwege een te lage opkomst tijdens eerdere 

bijeenkomsten in 2015. De inspiratiefilm is wel goed ontvangen als afsluiter 

van één van de Nederlandse lessen, net voor de zomervakantie. Hiermee 

gaan we in 2017 dan ook mee door. In 2017 plannen we nieuwe 

inspiratiefilmbijeenkomsten, omdat er nieuwe instroom is van hoger 

gekwalificeerde vrijwilligers.  

Naast educatieve mogelijkheden biedt Yasmin haar vrijwilligers ruimte om 

praktijkervaring op te doen. Vrijwilligers kunnen naar behoefte begeleiding 

krijgen in hun persoonlijke ontwikkeling, of gebruik maken van de faciliteiten 

van Stichting Yasmin, en zo doorstromen. Doorstroom van Wijkcontactvrouw of Yasmin ambassadeur 

naar Coach of naar Co–Trainer. Van Co-Trainer naar Trainer, naar Hoofdtrainer. Stichting Yasmin heeft 

oog voor de talenten van haar vrijwilligers en volgt het proces van haar vrijwilligers.   

                                                           
1 NOBTRA: Nederlandse Orde van Beroepstrainers 
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STERKE VROUWEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aysema is 41 jaar. Turkse van origine, 

opgeleid in de exacte wetenschappen en 

alleenstaand moeder.  

Aysema is bij Stichting Yasmin begonnen in de 

naaicursus. Daarna is ze begonnen met de training 

Sterk, gevolgd door een Train de Trainer cursus. Eind 

2015 is ze zelf les gaan geven bij Yasmin.  

“In 2016 ging ik door met het geven van de cursus 

Nederlands voor beginners. Mijn doel is om nuttig te 

zijn voor de anderen, mijn kennis over te dragen en 

mijzelf verder te ontwikkelen. Ik wil in contact 

komen met mensen. En dan specifiek vrouwen. Ik wil 

een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van andere 

vrouwen. Dat vind ik belangrijk.  

In mijn zoektocht naar meer kennis over spiritualiteit 

ben ik Eveline tegengekomen bij Stichting Yasmin. Zij 

helpt en steunt me in mijn zoektocht. Daar ben ik 

haar en Stichting Yasmin heel dankbaar voor.  

Mijn wens voor de toekomst is dat ik met Stichting 

Yasmin en anderen iets voor de jeugd en moeders 

kan organiseren. En dan vooral op het gebied van 

steun bij het opvoeden, huiswerkbegeleiding, etc.  

Maar ik denk ook aan een cursus om vrouwen meer 

te leren over spiritualiteit.” 
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PROJECT ‘SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST’ 
Afgelopen jaren hebben we een enorme toename gezien van vluchtelingen in Europa. Mensen die door 

bijvoorbeeld oorlog hun eigen land moesten ontvluchten en hun toevlucht zochten in Europa. In 2015 

komen ongeveer 60.000 vluchtelingen naar Nederland, en in 2016 zo’n 30.000. De toegenomen stroom 

vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang 

en het huisvesten van statushouders, tot het verzorgen van onderwijs,  

(vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen, die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. De 

gemeente Den Haag ontfermt zich tot eind 2016 over ongeveer 2100 statushouders.   

Een financiële bijdrage van Stichting Dominum Addulam stelt Stichting Yasmin in staat haar expertise in 

vrouwen met een migratieachtergrond in te zetten voor de doelgroep nieuwkomers 

vluchtelingenvrouwen. De meerwaarde van het project ‘Samen bouwen aan de toekomst’ is dat Yasmin 

zich richt op het emancipatieproces van deze vrouwen. De vrouwen krijgen persoonlijke begeleiding en 

groepscoaching, gericht op de 7 levensgebieden van de vrouwen. Daarnaast biedt Yasmin deze vrouwen 

een plek waar zij elkaar kunnen ontmoeten, hun sociale netwerk kunnen vergroten en kennis kunnen 

delen. ‘Samen bouwen aan de toekomst’ is in september 2016 gestart.  

Yasmin ondersteunt de vrouwen tijdens maandelijkse 

bijeenkomsten en individuele trajectbegeleiding. Het 

programma is er op gericht dat deze vrouwen hun eigen 

kracht (her)ontdekken en (her)ontwikkelen. Zij leren hun 

eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit houdt in dat ze 

kunnen en durven dromen, maar ook doelen opstellen. 

Dat betekent ook dat ze soms persoonlijke confrontaties 

moeten aangaan om passief en afwachtend gedrag te 

doorbreken. Met als resultaat dat de vrouwen hun eigen 

en elkaars talenten en krachten erkennen, herkennen en 

benutten.  
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ORGANISATIE 
 

BESTUUR 
In 2016 hebben wij afscheid genomen van twee leden van het bestuur, te weten: Hafida el Massasoudy 
en Jack Kroes. Eind 2016 bestond het bestuur uit de volgende 7 bestuursleden.  
 
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  

 

Alle bestuursleden hebben zich in 2016 onbezoldigd ingezet voor Stichting Yasmin. 

 

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS  

Stichting Yasmin heeft 4 vaste medewerkers in dienst, 2,6 fte. Naast de vaste medewerkers, had 

Yasmin 50 vrijwilligers die uiteenlopende activiteiten op zich nemen.  

Voor het project uitrol in de wijken en voor het project “Samen bouwen aan de toekomst” zijn er twee 
vrijwilligers tijdelijk in dienst genomen. In oktober 2016 hebben wij voor het budget In- en 
doorstroombaan (ex-ID) een vrijwilliger met een bijstandsuitkering in dienstgenomen.   
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FINANCIËN  
 

POSITIEF EXPLOITATIERESULTAAT 
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief 

exploitatieresultaat van € 33.649. Hiermee is de 

vermogenspositie van Stichting Yasmin verder verbeterd. 

Yasmin heeft deze verbetering aangewend om de reeds 

bestaande bestemmingsreserves te verhogen. Met name de 

egalisatiereserves zijn verhoogd. Dit in overeenkomst met het 

streven van het bestuur om in geval van toekomstige verliezen 

in ieder geval de helft van de exploitatiekosten, dan wel kosten 

die gemoeid zijn met een eventuele afvloeiing van personeel, 

te kunnen financieren.                 

Op pagina 8/8A van de jaarrekening is de onderbouwing van de 

diverse bestemmingsreserves verantwoord. 

Het positieve exploitatieresultaat in 2016 werd vooral 

veroorzaakt door een lagere personele bezetting. De 

veranderde wetgeving ten aanzien van het afsluiten van 

contracten voor bepaalde tijd en aanpassingen van het 

ontslagrecht was voor het bestuur steeds weer aanleiding om 

voorzichtig te betrachten met de invulling van vacatures. Dit 

leidde in sommige gevallen tot een vertraagde aanstelling van 

personeel, en zo tot een lagere personele bezetting. 

 

INVESTERINGEN 
In 2016 heeft Stichting Yasmin geen investeringen gedaan 

waarvoor een afschrijvingstermijn gold. In 2017 moet de 

mogelijkheid tot investeren optimaler worden benut. Het 

bestuur zal hiervoor plannen ontwikkelen en uitvoeren. 

 

SUBSIDIES  
De door de gemeente Den Haag verstrekte subsidies tot en met 2016 zijn in 2016 besteed en verwerkt in 

de jaarrekening van Stichting Yasmin. Uitzondering is de subsidie van € 19.975, voor het project 

vrijwilligers die de gemeente heeft verstrekt voor Wijkleerbedrijf. Helaas vond de definitieve vaststelling 

van de subsidies tot en met 2015 pas in januari 2017 plaats. Deze vaststelling kwam wel overeen met 

hetgeen bij Yasmin bekend en verwerkt was.  

Overloop van overige subsidies betreft uitsluitend een bijdrage van € 25.000 van Stichting Dominum 

Addulam voor het project Vluchtelingenvrouwen ‘Samen bouwen aan de toekomst’ (zie ook pagina 19). 

De projectfinanciering loopt af in 2017. Stichting Yasmin gaat in 2017 op zoek naar financiering om het 

project voort te zetten. 



 

 

 22 STICHTING YASMIN 

FINANCIËLE JAARREKENING 2016 
De gezonde financiële positie van Stichting Yasmin vormt een voldoende basis om de werkzaamheden in 

2017 en in de verdere nabije toekomst met vertrouwen te kunnen uitvoeren. 

Voor meer informatie zie de bijlage met de financiële jaarrekening 2016. 

 

 

 

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