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VOORWOORD 

is voor mij de kroon op het bestaan van 

Stichting Yasmin geworden. In november 

2017 vierden wij ons 35-jarig jubileum met een mooie 

conferentie. Een geweldige dag met een centrale rol voor sterke 

vrouwen. Een jubileum met zelfs een koninklijk randje. 

Burgemeester Pauline Krikke heeft aan twee van onze 

vrijwilligers een koninklijke onderscheiding uitgereikt voor hun 

maatschappelijke inzet. En wat ben ik trots op ons 

lustrummagazine “35 jaar Yasmin”, waarvan ik het eerste 

exemplaar aan wethouder Karsten Klein mocht overhandigen. Ik 

ben met recht enorm trots op de vrouwen die hun persoonlijke 

verhalen met ons wilden delen in het magazine. Zij zijn een 

inspiratie voor andere vrouwen in hun zoektocht naar persoonlijke ontwikkeling, 

arbeidsparticipatie en maatschappelijke betrokkenheid. 

 

Dit jaarverslag is een kort overzicht van 2017 geworden, in beeld en getallen. We laten zien wat 

we met velen en met onze netwerkpartners hebben gerealiseerd. Onze focus ligt op het aansluiten 

op de talenten van vrouwen, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Onze aanpak met 

Meet & Change bijeenkomsten, de trainingen Sterk, Doen en Werk én persoonlijke coaching 

blijken een succesvolle aanpak te zijn, gezien de eindresultaten en evaluaties. 

 

In 2017 hebben we mooie resultaten behaald met de twee projecten 'Eigen Kracht', voor vrouwen 

die ervaring hebben met huiselijk geweld en 'Samenbouwen aan de toekomst', voor 

vluchtelingenvrouwen. Voor het project Uitrol naar de wijken merken we dat tijd een belangrijk 

aspect is voor het succes van het project. We hebben met trainingen en Meet & Change 

bijeenkomsten in de wijkcentra een goede basis gelegd. Maar we merken dat Stichting Yasmin 

voor veel vrouwen in de wijken nog onvoldoende zichtbaar is of dat de drempel om Stichting 

Yasmin in een wijkcentrum te bezoeken nog te hoog is. Een eigen ruimte voor Stichting Yasmin kan 

daarin verbetering brengen. In het komend jaar ligt voor ons dan ook daar de focus. Samen met 

bestaande organisaties willen we realiseren dat meer vrouwen de weg naar Stichting Yasmin 

kunnen vinden. 

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 
NERMIN ALTINTAS 
Directeur Stichting Yasmin 
 
 
 
  

2017 
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STICHTING YASMIN 

INLEIDING 

Stichting Yasmin is een vraaggericht participatiecentrum voor vrouwen. Bij Stichting Yasmin 

kunnen alle Haagse vrouwen werken aan het verhogen van hun maatschappelijke participatie en 

arbeidsparticipatie.  

 

Stichting Yasmin biedt: 

• advies en begeleiding op het gebied van maatschappelijke participatie en 

arbeidsparticipatie; 

• informatie over opleidingen; 

• trainingen en cursussen; 

• trajecten die vrouwen voorbereiden op opleiding en werk; 

• organisatieactiviteiten. 

 

Stichting Yasmin hanteert de participatieladder als meetinstrument voor intake en registratie. 

Afhankelijk van de trede waarin vrouwen zich bevinden, nemen vrouwen deel aan gerichte 

activiteiten om zo ministens een trede op de participatieladder te laten stijgen.  

Dit jaarverslag Stichting Yasmin 2017 geeft weer hoe we gestelde kerntaken en resultaten hebben 

bereikt.  

 

Kerntaken en resultaten: 

• Informeren en adviseren over participatie, persoonlijke ontwikkeling, werk en opleiding; 

• Trainingen/cursussen, trajecten naar persoonlijke ontwikkeling en opleiding of werk; 

• Trajectbegeleiding op gebied van persoonlijke ontwikkeling en opleiding of werk; 

• Taalonderhoud, Meet & Change bijeenkomsten; 

• Faciliteren van talenten en zelforganisaties; 

• Bereiken van 750 vrouwen met reguliere activiteiten; 

• Bereiken van 250 vrouwen met nieuwe activiteiten. 

 

In 2017 hebben we 1103 vrouwen bereikt, waarvan 250 nieuwe deelnemers. 

KWALITEIT 

Stichting Yasmin is sinds 2014 gecertificeerd voor het kwaliteitskeurmerk ‘Goed geregeld!’. 

Daarnaast is Stichting Yasmin ANBI (Algemeen Nut, Beoogde Instelling) erkend.   
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35 JAAR STICHTING YASMIN 

0p 9 november 2017 vierde Stichting Yasmin haar 35-jarig jubileum in 

Theater De Vaillant, met de conferentie 'Yasmin maakt Sterk' en 

aansluitend een feest voor Haagse vrouwen.  

 

Met Petra Stienen als dagvoorzitter genoten de aanwezigen van een 

afwisselend ochtendprogramma. Na het welkom van Hedwig Vos 

(voorzitter bestuur Stichting Yasmin) inspireerde Annemarie van Gaal 

de aanwezigen met haar verhaal en bracht Kaouthar Darmoni 

iedereen in beweging. Twee vrijwilligers, Caroline van Oostveen en 

Jaap Heere, werden door Burgemeester Pauline Krikke in het zonnetje gezet. Zij reikte de 

koninklijke onderscheiding uit voor hun enorme maatschappelijke inzet. Aysema Kocak (vrijwilliger 

en docent bij Yasmin) kreeg vervolgens uit handen van Wethouder Karsten Klein en Ries Smits 

(bestuur Stichting Yasmin) de Stichting Yasmin aanmoedigingsprijs om een studie Sjamanisme te 

volgen. 

 

De middag ging verder met een feestelijk programma van miniworkshops, informatiestands, 

netwerken, dans en muziek. De horeca coöperatie Taboulé heeft voor de heerlijke lunch, hapjes 

en drankjes gezorgd. Dit initiatief geeft vrouwen een kans zichzelf te ontplooien en een eigen baan 

te creëren. Veel vrouwen die naar Stichting Yasmin komen participeren in Taboulé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een kleine foto impressie van een mooie 
jubileumviering.  
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INFORMEREN EN ADVISEREN 

Eén van onze kerntaken is infomeren en adviseren op het gebied van maatschappelijke 

participatie en arbeidsparticipatie. In 2017 hebben we vrouwen geïnformeerd via voorlichtingen 

over maatschappelijke thema’s. We hebben Meet & Change bijeenkomsten georganiseerd over 

werk, opleiding en vrijwilligerswerk. En tijdens persoonlijke gesprekken met trajectbegeleiders 

krijgen vrouwen op maat informatie en advies.   

MEET & CHANGE TAFELS 

Tot september 2017 organiseerden Stichting Yasmin twee keer per maand of een Meet & Change 

bijeenkomst of een voorlichtingsbijeenkomst. Vanaf september hebben we er voor gekozen de 

voorlichtingsbijeenkomsten te integreren in de Meet & Change bijeenkomsten. 

Meet & Change bijeenkomsten zijn groepsgesprekken met een thema. Deze thema’s sluiten aan 

op de maatschappelijke onderwerpen en de verschillende leefgebieden van vrouwen. Zoals 

zingeving, financiën, gezondheid, sociale relaties en werk/activiteiten. Het gaat om een krachtige 

dialoog met de deelnemers. Tijdens deze bijeenkomsten worden vrouwen geïnformeerd, 

geadviseerd en geïnspireerd door inzet van rolmodellen.  

 

In 2017 hebben we in totaal 248 vrouwen bereikt via Meet to Change bijeenkomsten.  

Met de serie Meet to Change Werk en Opleiding (13 bijeenkomsten) hebben we 105 vrouwen 

bereikt, waarvan 17 vrouwen doorstroomde naar opleiding, vrijwilligerswerk of werk. 

 

Maand  Thema  Subthema’s  
Januari  Persoonlijke groei – Meet to 

Change 
 

Februari Gezondheid - voorlichting  Vrouwen  

Maart  Landelijke verkiezingen – Meet 
to Change & voorlichting  

 

April  Wetten en regels - voorlichting Bijstand, WMO, Participatie 

Mei  Inspiratiefilm – Meet to Change  

Juni  Remigratiewet - voorlichting   

September  Werk  Ondernemerschap, arbeidsrecht en uitbuiting, 
werk  

Oktober  Financiën  Mijn financiële toekomst, Pensioen  

November  Opvoeding  Schooladvies, jeugdwerkloosheid, radicalisering 

December  Politiek  Democratie, burgerschap en 
gemeenteverkiezingen 

Totaal aantal vrouwen   143 
Serie Meet to Change  
13 bijeenkomsten 

Werk en Opleiding 105 vrouwen, waarvan 17 doorgestroomd 

naar opleiding, vrijwilligerswerk of werk 

TOTAAL AANTAL VROUWEN   248 
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TRAJECTBEGELEIDING 

Trajectbegeleiding van Stichting Yasmin is gericht op persoonlijke ontwikkeling van vrouwen. 

Stichting Yasmin hanteert de participatieladder als instrument voor de intake/registratie en het 

volgsysteem. Met alle vrouwen die zich aanmelden bij Stichting Yasmin houden wij een 

intakegesprek, waarna de vrouwen worden ingevoerd in de participatieladder. Tijdens het 

intakegesprek staat vraagverheldering centraal; wat zijn precies de wensen, behoeften en 

aandachtspunten? Op basis hiervan is duidelijk op welke manier aan persoonlijke ontwikkeling kan 

worden gewerkt en welke vervolgafspraken worden gemaakt. 

 

Eind 2017 hebben we de trajectbegeleiding geëvalueerd en besloten om in 2018 niet meer te 

spreken over trajectbegeleiding. Vanaf 2018 gebruiken we de termen, Intake & Advies, Coachen 

en Job-Coachen. Deze termen passen beter bij het werk dan trajectbegeleiding. 

 
Het totaal aantal vrouwen in 2017:  

✓ 424 vrouwen in participatieladder onder begeleiding, 

✓ waarvan 159 nieuwe intakes;  

✓ in totaal zijn er 700 gespreksverslagen vastgelegd; 

✓ 100 vrouwen buiten de ladder, waarvan 78 vrouwen werk hebben of een opleiding 

volgen.  
 

De gesprekken zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling van de vrouw. Vrouwen krijgen informatie 

en begeleiding bij stappen richting maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk, opleiding en 

werk. Inmiddels zijn er bij Stichting Yasmin acht vrijwillige trajectbegeleiders, aangevuld met een 

stagiaire die een opleiding HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening volgt.  
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TRAININGEN 

De trainingen Sterk, Doen en Werk vormen samen één van de belangrijke pijlers van de aanpak 

van Stichting Yasmin.  

 

• De training Sterk bestaat uit zes weken van twee bijeenkomsten per week. Deze training is 

er vooral op gericht op het in gang zetten van het bewustwordingsproces. De deelnemende 

vrouwen leren te ontdekken wie ze zijn en waar hun kracht ligt. Daarnaast leren zij welke 

mogelijkheden er zijn om hun talenten te benutten en te ontwikkelen.  

• De training Doen bestaat uit zes bijeenkomsten, éénmaal per week. Tijdens de training 

Doen leren we de deelnemende vrouwen (eventueel samen met een trajectbegeleider) 

een actieplan op te stellen. De acties richten zich op de benodigde competenties, die onder 

andere door extra taalonderwijs, vrijwilligerswerk, een opleiding, cursus, training of een 

sollicitatietraining gerealiseerd kunnen worden.  

• De training Werk is voor de deelnemende vrouwen die klaar zijn om richting werk te gaan. 

Dit is een uitgebreide sollicitatietraining van zeven weken met twee bijeenkomsten per 

week. De training gaat in op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, het maken van een cv, 

een vacatureanalyse en het schrijven van een sollicitatiebrief. Daarnaast is er veel aandacht 

voor presentaties, netwerken en sollicitatiegesprekken.   

 

 

In 2017 hebben we zowel bij Stichting Yasmin op de Brouwersgracht als elders 12 trainingen 

verzorgd, en zo 115 vrouwen getraind. In hoofdstuk PROJECT YASMIN IN DE WIJKEN is 

opgenomen hoeveel vrouwen Stichting Yasmin in de wijken heeft getraind.  

 
 

 
    

Training  Aantal trainingen Aantal vrouwen 
Sterk, Doen & Werk bij Stichting 
Yasmin (Brouwersgracht) 

5 49 

Training Sterk  
Basisschool ‘t Palet  

1 12 

Training Sterk  
Moeder & Dochtercentrum  

1 8 

Deskundigheidstraining 
vrijwilligers  

4 30 

Training Sterk Wijkleerbedrijf  1 16 

TOTAAL AANTAL VROUWEN  115 
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YASMIN DOET MEE & FACILITEERT 

Om de maatschappelijke participatie te bevorderen faciliteert Stichting Yasmin naast 

Taalonderhoud (de Nederlandse taallessen in 5 verschillende groepen) ook laagdrempelige 

activiteiten. Voor vrouwen voor wie de stap naar opleiding of arbeidsmarkt nog te moeilijk is, zijn 

dit activiteiten waaraan vrouwen kunnen deelnemen. Deze activiteiten sluiten aan bij de beleving 

en hun vraag.  

 

Stichting Yasmin faciliteert ook vrijwilligers die zelf hun talenten willen delen met andere vrouwen 

en activiteiten willen ontplooien. Stichting Yasmin biedt ruimte, begeleiding , marktplaats op de 

website en pr. In 2017 heeft een aantal vrijwilligers het volgende georganiseerd: Engelse 

taallessen, computercursus, naaicursus, naaicursus kaftan maken, creatieve cursus en 

alfabetisering Turkse taal, multiculturele kook- en ontmoetingsgroep. 

 

Faciliteren van ruimte  Aantallen 
Activiteiten aangeboden door vrouwen/vrijwilliger 8 activiteiten, 122 deelnemers 

Vrijwilligersorganisaties maken gebruik van 

faciliteiten van Yasmin  (Mammarosa, Chinese 

vrouwenvereniging, Winwide en Chinees 

vrouwenkoor) 

4 organisaties 

 

 
 
 

  
Nikoletta nam deel aan de Meet to Change  over financiële zelfstandigheid. 

Zij was net een paar maanden vanuit Griekenland naar Nederland verhuisd. In Griekenland 
was Nikoletta docent Techniek. In Nederland is het voor haar moeilijk een baan te vinden, 
omdat ze de Nederlandse taal nog onvoldoende beheerst. Nikoletta komt naar de Meet to 
Change bijeenkomsten vooral ook om haar Nederlands te oefenen. Dat gaat dan ook goed 
vooruit. Ze is heel gedreven en soms zelfs wanhopig omdat ze graag wilde werken.  
Tijdens een Meet to Change bijeenkomst over opleidingen geeft een aantal deelneemster aan 
graag Engelse les te willen krijgen. Dit is een eis voor veel opleidingen. Nikoletta heeft 
aangeboden de Engelse les te geven. Zij is als vrijwilliger gestart en geeft wekelijks bij Stichting 
Yasmin Engels. Stichting Yasmin heeft Nikoletta daarnaast begeleid in het vinden van een 
baan. Ze werkt nu als Engelse lerares op een basisschool.  
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COMMUNICATIE & PR 

Voor Stichting Yasmin staat Communicatie & Voorlichting in het teken van vergroten van de 

herkenbaarheid en zichtbaarheid. In 2017 heeft zich dat vooral geuit in verdere uitwerking van de 

vernieuwde huisstijl en realiseren van een hogere bereik onder de doelgroep. 

VERNIEUWDE HUISSTIJL 

Stichting Yasmin heeft een vernieuwde huisstijl doorgevoerd in haar folders, banners, website, 

facebook, certificaten, etc. Aanzet tot vernieuwing van de huisstijl was de behoefte aan nieuw 

foldermateriaal. Als uitgangspunt hebben we gekozen voor het Yasmin logo en onze eigen 

doelgroep. Dat heeft geresulteerd in een frisse uitstraling (veel wit en de kleuren 

groen/donkerroze), aangevuld met fotomateriaal. We hebben een fotoserie laten maken van een 

aantal van onze vrijwilligers. Dit zijn vrouwen die representatief en herkenbaar zijn voor onze 

doelgroep.  

 

Nieuwe folders 

We hebben nieuwe folders gemaakt: de algemene folder van Stichting Yasmin en van de 

trainingen Sterk, Doen en Werk. Met de uitrol van onze activiteiten buiten de Yasmin-locatie aan 

de Brouwersgracht is er behoefte aan een tastbare en heldere omschrijving van de activiteiten en 

trainingen van Stichting Yasmin; waarvoor kunnen vrouwen terecht bij Stichting Yasmin, op de 

Brouwersgracht en ook steeds meer op andere locaties in Den Haag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Website Stichting Yasmin 

Ook de website heeft een metamorfose ondergegaan. Zowel in uiterlijk als in beheer. Lag het 

beheer voorheen bij één persoon, in de nieuwe situatie gaan we uit van een content team dat 

activiteiten, blogs, nieuws, etc. kan posten op de website. Zodoende is de verantwoordelijkheid 

meer verdeeld en ontstaat er ook meer betrokkenheid van vrijwilligers/medewerkers bij de site. 

De nieuwe site biedt ook de mogelijkheid om meer actuele informatie te plaatsen, zoals actuele 

Persoonlijke doelen  
omzetten in concrete acties 

 
 

Stichting Yasmin 

 
Daadwerkelijk aan het 

werk, naar werk 

Bewustwording van eigen 
krachten en talenten 
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data van activiteiten en trainingen. Bovendien kunnen bezoekers zich aanmelden voor activiteiten 

of trainingen. Daar wordt al regelmatig gebruik van gemaakt.  

 

Facebook 

Met de nieuwe huisstijl zijn ook de berichten op Facebook aangepast. Elk bericht of evenement 

krijgt een (bewerkte) afbeelding. Afbeeldingen verhogen de aantrekkelijkheid van het bericht. Op 

Facebook worden alle actuele activiteiten en trainingen gepost. Dat heeft geresulteerd in een 

verdere groei van het aantal ‘vind ik leuks’ en volgers. De groei van het bereik is organisch bereikt, 

dus met niet-betaalde berichten.  

 

Groei van 1 januari tot en met 31 december 2017 

• Aantal volgers: van 230 naar 357 

• Groei aantal ‘vind ik leuks’: van 235 naar 358 
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EVENEMENTEN & NETWERKEN 

 
In 2017 hebben wij verschillende evenementen georganiseerd en op informatiemarkten gestaan  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Goed voor 

elkaar 

Festival  

8 maart 

Internationale 

Vrouwendag  

& 

Wereldreis door 

eigen stad  

Actie voor taal   

Open dag 

Stichting Yasmin  

HEN-bijeenkomsten  

Haagse Maatschap 

werkconferentie 

Donordialoog 

Taalketenoverleg 

 

Escamp 

festival 

800 

135 
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PROJECT YASMIN IN DE WIJKEN  

Stichting Yasmin heeft in 2016 een start gemaakt met de uitrol van haar activiteiten. Inmiddels 

hebben we ervaring op drie locaties van Stichting Mooi.  

 

In de wijken Moerwijk en Bouwlust hebben wij de volgende activiteiten georganiseerd:  

• een dagdeel in de week inloopspreekuur voor intake- en adviesgesprekken; 

• om de week een Meet to Change bijeenkomst waarbij bewustwording richting opleiding en 

werk centraal staan; 

• Trainingen Sterk, Doen en Werk; 

• Voorlichtingen en appetizers op scholen en voor diverse vrouwengroepen.  

 

In de wijken nemen wij ook deel aan evenementen zoals de 8-maartviering, Escamp Festival, Goed 

voor Elkaar Festival en participeren in diverse wijknet-overleggen. 

 

Aantal vrouwen in de wijken bereikt met trainingen en activiteiten in 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

163 Vrouwen in de 

wijken  

60  

Intakes Bouwlust en 
Moerwijk   

BOUWLUST 

14 Training Sterk  

8 Wijkcontactvrouwen 

30 Workshop talenten en Moodboard  

 

MOERWIJK 

28 Training Sterk en Werk 

 

LAAK 

16 Training wijkcontact vrouwen 

 

MARIAHOEVE 

7 Training Sterk  
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Eigen locatie in Escamp 

Vanaf het begin van dit project in 2016 heeft Stichting Yasmin er voor gepleit een eigen 

participatiecentrum voor vrouwen in de wijk op te richten. De gemeente heeft er echter voor 

gekozen dat Stichting Yasmin allereerst gebruik moest maken van (door de gemeente 

gesubsidieerde) faciliteiten in de wijken. Inmiddels hebben we twee jaar ervaring opgedaan met 

deze situatie. We constateren dat we onvoldoende zichtbaar zijn en bereiken onvoldoende de 

vrouwen in de wijken. We horen van vrouwen in de wijken dat de drempel van wijkcentra voor 

hen erg hoog is. Bovendien is Stichting Yasmin onvoldoende herkenbaar in de locaties. Vrouwen 

hebben behoefte aan een laagdrempelige organisatie voor alleen vrouwen.  

Daarnaast heet Stichting Yasmin slechts 2,7 fte vaste krachten. Zichtbaar zijn in meerdere 

wijkcentra legt een te hoge druk op de vaste krachten en de vrijwilligers. Dit ten koste gaat van 

efficiëntie en effectiviteit. De versnippering zorgt er tevens voor dat de verbinding van de 

vrijwilligers met Stichting Yasmin te laag is.  

Daarom hebben we het besluit genomen om in 2018 de focus te leggen op een extra locatie in 

stadsdeel Escamp. Eind 2017 zijn we gestart met een aanvraag bij het fonds ‘Help Nederland 

vooruit’ van ING. We hebben in de regio Den Haag Oost de meeste stemmen ontvangen en zijn 

eerste geworden. Stichting Yasmin heeft een cheque van € 5.000,--. 
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PROJECT EIGEN KRACHT   

In samenwerking met het Leger des Heils en Stichting Wende zijn we in 

2017 gestart met het Project Eigen Kracht. Doelstelling van het project is 

bevorderen van de economische zelfredzaamheid en zelfstandigheid van 

vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt, en in het bijzonder van 

vrouwen die zich in een geïsoleerde positie bevinden of te maken 

hebben met huiselijk geweld en sociale onderdrukking.  

De inzet van Stichting Yasmin is er vooral op gericht het gedrag van 

vrouwen, die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, te veranderen. Daarbij is het van 

belang te realiseren dat vrouwen alleen wat kunnen bereiken als zij zich bewust zijn of worden van 

hun situatie en bereid zijn hun gedrag te veranderen. De aanpak in het project richtte zich op twee 

groepen vrouwen. 

 

Vrouwen die in de opvang zitten of hebben gezeten en laagopgeleide vrouwen  

Voor deze groep vrouwen heeft Stichting Yasmin een nieuwe methodiek ontwikkeld van groep 

coaching. Hierin is gebruik gemaakt van werkvormen uit de Training Sterk en systeemcoaching.  

Gedurende gesprekken en workshops (zoals “wie ben ik” en “wat wil ik”) worden vrouwen 

uitgedaagd om vooruit te kijken. Dit is de eerste stap richting de toekomst. Hierbij komt ook 

datgene wat hen tegenhoudt aan bod. Vanuit deze vorm van groep coaching, blijkt dat het 

isolement wordt doorbroken en dat vrouwen stappen ondernemen. 

 

Vrouwen die niet in een opvang zitten  

Voor vrouwen die niet meer in de opvang zitten, en al verder zijn in hun eigen proces van 

bewustwording, zet Stichting Yasmin de reeds bestaande methodieken in. Zoals Meet to Change 

bijeenkomsten, gericht op werk en opleiding. Op deze manier werken we aan de bewustwording 

en belang van economische zelfstandigheid bij vrouwen. Deze Meet to Change bijeenkomsten 

organiseren wij zowel in de wijken als bij de samenwerkende partners.  

 

 

Resultaten Project Eigen Kracht in 2017 
 

 

 
 

Melissa is vrijwilligster bij Stichting Yasmin. Zij heeft de trainingen Sterk en Train de 

trainer van Stichting Yasmin gevolgd. Melissa is een ervaringsdeskundige op het gebied van 

relatieverslaving. Zij heeft een traject van 1½ jaar hulpverlening en groepstherapie achter de 

rug. Toen Melissa bij Stichting Yasmin binnenkwam was zij erg onzeker en had geen werk. 

Door de bijeenkomsten van Project Eigen Kracht is zij geïnspireerd om haar kennis en 

ervaring in te zetten en slachtoffers te begeleiden. Zij is enorm gegroeid en weer aan de slag 

gegaan als fotograaf. Onlangs heeft zij ook de coachtraining afgesloten.  
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Resultaten Project Eigen Kracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

93 Vrouwen 

bereikt (allen 
slachtoffer van 
huiselijk geweld) 

BIJEENKOMSTEN 

6 Meet to Change bijeenkomsten. 

Eerste bijeenkomst met film en 
discussie  

2 Meet to Change groep coaching 
 

TRAININGEN 

17 Training Sterk  

1 Training Werk  

3 Taalles  

 

RESULTATEN (aantal vrouwen) 

24 Vrouwen in Coaching  

4 Vrijwilliger bij Stichting Yasmin 
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PROJECT ‘SAMEN BOUWEN AAN DE 
TOEKOMST’ 

Het project ‘Samen bouwen aan de toekomst’ is mede mogelijk 

gemaakt door een financiële gift van 68 vrouwen van Stichting 

Dominum. Dat stelde Stichting Yasmin in staat om in september 

2016 voor een periode van een jaar haar expertise in vrouwen met 

een migratieachtergrond in te zetten voor de doelgroep 

statushouders. Het project had als doelstelling opbouwen van een 

sociaal netwerk voor vrouwelijke statushouders in Den Haag en het 

bevorderen van hun maatschappelijke participatie.  

 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

• Voorlichtingen bij taalaanbieders; 

• Maandelijkse Meet to Change gesprekken met thema’s;   

• Coaching gesprekken;  

• Doorverwijzen naar juiste instellingen. 

 

Tijdens bijeenkomsten werd aandacht besteed aan het onderzoeken van universele waarden en 

normen, overeenkomsten en vooral aan omgangsvormen en het realiseren en onderhouden van 

respectvolle positieve relaties met al de diversiteit en op alle niveaus in Nederland. 

 

Resultaten Project Samen Bouwen aan de toekomst 

  

68 Vrouwen, 

statushouder, 
bereikt  

REGISTRATIE EN VERWIJZING 

40 Intakes en geregistreerd in P-

ladder 

4 Interne verwijzing naar taalles 

Stichting Yasmin 

24 Externe verwijzing naar juiste 

instellingen in de eigen woonplaats 
 

BIJEENKOMSTEN 

7 Maandelijkse Meet to Change 

bijeenkomsten  

6 Bezoeken aan museum, theater en 

evenementen 
 
 
 

RESULTATEN (aantal vrouwen) 

17 Training Sterk  

9 Conversatieles  

11 deelnemers aan activiteiten van 

Stichting Yasmin: trajectbegeleiding, 
taalles, kookles en naaicursus 

8 vrijwilligers bij verschillende 

instellingen  
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SAMENWERKING MET EXTERNE 
ORGANISATIES  

DE HAAGSE MAATSCHAP  

Sinds 2010 neemt Stichting Yasmin deel 

aan het Strategisch overleg en de 

werkgroep van De Haagse Maatschap 

(DHM). De Haagse Maatschap is in 

eveneens 2010 ontstaan vanuit de 

behoefte om de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten door scholing. Een aantal 

organisaties waaronder Stichting Yasmin, ROC Mondriaan, en Stichting Importante (later PEP) en 

Mooi Welzijn zijn de initiatiefnemers van De Haagse Maatschap.  

HET TAALKETENOVERLEG  

In 2017 heeft Stichting Yasmin wederom deelgenomen aan het Taalketenoverleg. Doel van het 

overleg is: uitwisseling, afstemming en samenwerking bevorderen tussen organisaties die 

taalaanbod voor volwassenen verzorgen in Den Haag. De coördinatie van de Taalketen is in 

handen van Taal aan Zee.    

HEN: HAAGSE EMANCIPATIE NETWERK   

Het HEN (Haags Emancipatie Netwerk) is een platform met vertegenwoordigers van vele 

maatschappelijke organisaties, waaronder Stichting Yasmin, Stichting Sarita,  

COC-Haaglanden, Stichting Kaabassi, Haagse Emancipatie Ambassadeurs en PEP-Den Haag. 

 

Het HEN is opgericht om het belang van emancipatie te blijven onderstrepen en ervoor te zorgen 

dat dit onderwerp niet van de Haagse agenda's verdwijnt. Binnen het HEN organiseren wij twee 

tot drie bijeenkomsten per jaar waarin netwerken en informatie-uitwisseling centraal staan.  

Bovendien is het HEN verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse Internationale 

Vrouwendag in Den Haag. In 2017 bezochten zo’n 800 vrouwen de 

Internationale Vrouwendag op 11 maart in World Forum Den Haag. 

Naast bijdragen aan het inhoudelijke programma was Stichting 

Yasmin vertegenwoordigd met een stand.  

  

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

Het WijkLeerbedrijf is een samenwerking tussen Haagse zorg- en welzijnsorganisaties, 
onderwijsinstellingen en de gemeente Den Haag. Stichting Yasmin neemt deel aan strategische 
overleggen samen met Humanitas, Calibris advies, H.V.P. Zorg, Stichting Eykenburg, Staedion, 
Threewise, Pep en Werkgeversservicepunt Den Haag.  
 
Het WijkLeerbedrijf Den Haag leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt op tot een 
MBO niveau 1 diploma Dienstverlening en Zorg. 
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0RGANISATIE  

BESTUUR  

Tijdens de viering van ons 35-jarig jubileum hebben we afscheid genomen van twee 

bestuursleden: Petra Stienen en Babak Mousavi Grouabi.  

In september 2017 is besloten het bestuur terug te brengen van 7 naar 5 leden. Dat resulteerde 

eind 2017 uit het bestuur met de volgende 5 bestuursleden:  

 

Hedwig Vos       Voorzitter 

Bircan Bozbey      secretaris 

Wim Naeije       Penningmeester 

Marieke Manschot     Bestuurslid innovatie 

Ries Smits       Bestuurslid lobby en fondsenwerving 

Alle bestuursleden hebben zich onbezoldigd ingezet voor Stichting Yasmin. 

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS  

Stichting Yasmin heeft 4 vaste medewerkers in dienst. Samen goed voor 2,7 fte. Eén 

medewerker is in 2017 gedurende 9 maanden door ziekte uitgevallen. Haar taken zijn door de 

overige medewerkers en vrijwilligers opgevangen. 

Naast de vaste medewerkers, had Stichting Yasmin in 2017 60 vrijwilligers, die uiteenlopende 

activiteiten op zich hebben genomen. Voor de projecten “Uitrol in de wijken”, “Samen bouwen 

aan de toekomst” en “Eigen Kracht” zijn 5 vrijwilligers tijdelijk in dienst genomen. In oktober 2017 

hebben wij het contract van een vrijwilliger met een bijstandsuitkering verlengd. Dit is 

gerealiseerd van het budget voor In- en doorstroombaan (ex-ID).  
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FINANCIEN  

De gezonde financiële positie van Stichting Yasmin vormt een voldoende basis om de 

werkzaamheden in 2018 en in de verdere nabije toekomst met vertrouwen te kunnen uitvoeren. 

Voor meer informatie zie de bijlage met de financiële jaarrekening 2017. 

 

 

 

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

Yasmin. 
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