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Inleiding
Het doel van de Nederlanding is om gevluchte vrouwen die graag willen werken toegang te geven 
tot een bestaand netwerk van werkende Nederlandse vrouwen. De Nederlanding start met een 
werkweekend voor een groep vrouwelijke vluchtelingen met een Nederlandse vriendinnengroep.

Het succes van het eerste Nederlanding weekend in 2019 én de overtuiging dat er meer “vrouwen 
zoals wij” zijn (zowel Nederlandse die iets willen betekenen als gevluchte vrouwen die iets willen 
bereiken), leidde tot de oprichting van Stichting Nederlanding.

De Stichting Nederlanding wil bereiken dat Nederlandse en gevluchte vrouwen op een 
laagdrempelige en gelijkwaardige manier met elkaar in contact komen en elkaar verder helpen in 
leven en werk. Dat gaat twee kanten op: Nederlandse vrouwen hebben veel kennis, netwerken en 
competenties te bieden aan gevluchte vrouwen die hun eigen weg zoeken in Nederland. Gevluchte 
vrouwen hebben veel wijsheid, competenties en “andere ogen” te bieden aan Nederlandse vrouwen 
die hun blik (op hun eigen situatie) willen verruimen.

Stichting Nederlanding initieert, ondersteunt, financiert en faciliteert werkweekenden met nieuwe 
groepen Nederlandse en gevluchte vrouwen. Daarnaast stimuleert de Stichting de vorming van een 
netwerk waarin veel ruimte is voor persoonlijk contact, maar ook nieuwe ideeën samen kunnen worden 
uitgewerkt. 

De komende drie jaar wil de Stichting Nederlanding zoveel mogelijk werkweekenden organiseren. 
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Missie Nederlanding
Een zachte landing voor nieuwe Nederlanders

Visie
Wij zijn geïnspireerd door het Canadees model van het verwelkomen van nieuwkomers. Iedere 
nieuwkomer krijgt in Canada via de overheid een jaar lang begeleiding van een sociaal netwerk 
van vrijwilligers die elkaar kennen. De Nederlanding wil alle vrouwelijke vluchtelingen een groep 
Nederlandse vriendinnen bieden om op terug te vallen. Samen met andere initiatieven willen we alle 
nieuwkomers in Nederland de kans bieden om zinvol contact te maken met Nederlanders: iedere 
Nieuwe Nederlander een zachte landing!

Waarden
Onze aanpak is gelijkwaardig, praktisch en ontspannen

gelijkwaardig
evenveel nieuwkomers als Nederlanders per groep
nieuwkomers aanmoedigen om met eigen vriendinnen/contacten mee te gaan 
organiseren van het programma in gemengde tweetallen
expertgroep van nieuwkomers in stichtingsbestuur

praktisch 
weekend en (online) sessies richten zich op concrete acties en plannen
elkaar leren kennen door samen dingen te doen
korte tijdsinvesteringen (1 weekend, 2 uur Zoom per maand)
zelf kiezen waar je aan mee wil doen

ontspannen 
vrouwen bij vrouwen
Nederlandse vrouwen kennen elkaar goed
andere cultuur naast de Nederlandse 
persoonlijk intensief contact door kleine groepjes 2-4
veel gewone dingen samen doen (koken, eten, dansen, thee drinken, wandelen)

Deelnemers doen er aan mee omdat het ze leuk lijkt. Niet omdat het moet. 
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Positionering Nederlanding
Er bestaan veel initiatieven en goede-doelen-organisaties die zich richten op vluchtelingen. Wij 
voelen ons verwant met organisaties als The Refugee Company (werk als belangrijkste manier om te 
integreren), In My BackYard Amsterdam (buurtgroepen waarin oude en nieuwe buurtbewoners elkaar 
ontmoeten, accent op buurtcontact) en Samen Hier (welkom-groepen voor nieuwkomers, accent op 
sociaal netwerk) en de Welkom app (lunchen met een Nederlander). Deze initiatieven zien wij niet 
als concurrent maar als samenwerkingspartners met eenzelfde missie: dat vluchtelingen zich welkom 
voelen in Nederland. 

Net als de andere stichtingen willen wij laagdrempelig, gelijkwaardig en vooral ontspannen contact 
organiseren. Stichting Nederlanding onderscheidt zich door:

De doelgroep:  groepen vrouwelijke nieuwkomers uit dezelfde regio
De vorm van contact:  een intensief en persoonlijk werkweekend

Wij kiezen voor vrouwen omdat zij heel bepalend zijn voor het welzijn van gezinnen 

Wij kiezen voor een groep omdat er meer kans is dat het met iemand klikt en omdat het niet erg is als 
iemand er een keer niet bij is

We kiezen voor een groep vrouwen uit dezelfde regio en vriendinnen die elkaar al kennen om de 
veiligheid en het thuisgevoel te vergroten

Wij kiezen voor een werkweekend* omdat 
dit gelegenheid geeft voor intensief en persoonlijk contact: je eet, slaapt en danst met elkaar
er genoeg tijd is om óók doelgericht te zijn: voor alle deelnemers concrete stappen bedenken 
richting werk, (vervolg) opleiding en deelname aan de maatschappij
dit een duidelijke, concrete en haalbare tijdsinvestering is voor alle deelnemers

*Tijdens Corona organiseren we andere korte bijeenkomsten online of buiten
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Doelstellingen Stichting Nederlanding 2020 - 2023
Nieuwe Nederlanding groepen starten
Netwerk actief houden en uitbreiden
Expertise opbouwen

Doelstelling 1. Nieuwe Nederlanding groepen starten 
Omdat de Corona maatregelen werkweekenden moeilijker maken, zal er in 2020 maar één 
Nederlanding groep op weekend vertrekken. De focus komt tijdens Corona tijdelijk te liggen op 
kleinere groepsbijeenkomsten en online activiteiten. Zodra het weer mag gaan de groepen op 
weekend.

Doelstellingen ‘20-’21
een nieuwe groep in najaar 2020
twee nieuwe groepen in voorjaar 2021
twee nieuwe groepen in najaar 2021

Doelstelling 2022 
acht nieuwe groepen 

Doelstelling 2023 
zestien nieuwe groepen 

Actieplan nieuwe Nederlanding groepen 2020-2021

Website www.nederlanding.nl lanceren. 

Bekendheid vergroten door de Nederlanding als initiatief te promoten op social media en via 
publicaties (welkom-app, LinkedIn, facebook, pifworld, instagram). 

Informatiebijeenkomsten organiseren voor geïnteresseerde Nederlandse vrouwen met als doel hen 
te enthousiasmeren en te informeren om zelf een groep te starten. 

Presentaties verzorgen samen met vluchtelingen die de Nederlanding hebben meegemaakt. 
Bedoeling verhelderen (bewaken concept werkweekend/Zoomsessies), vragen beantwoorden, 
ervaringen delen.

 1.
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Vrouwelijke vluchtelingen vinden en enthousiast maken om deel te nemen
Via ons eigen netwerk deelnemers benaderen.
Contacten met andere organisaties en burgerinitiatieven om deelnemers te vinden
Presentaties geven bij gemeenten
Eerste contact leggen met geïnteresseerde statushouders.

Inhoudelijke ondersteuning
Begeleiden van Nederlandse deelnemersgroep met (naar behoefte):

opzet weekend en (online) bijeenkomsten (draaiboek, ideeën, tips, etc.)
informatie (standaardmails, checklists, etc..)
werkvormen en coaching

Praktische ondersteuning
Mede mogelijk maken dat de nieuwe groep een weekend weggaat door:

aandragen van en contact leggen met geschikte locatie
materiaal beschikbaar stellen ter ondersteuning van werkvormen en interviews (werkmapjes)
afspraken per groep over taakverdeling groep/stichting Nederlanding en checklists per groep 
maken/monitoren
beschikbaar stellen van ruimte voor bijeenkomsten en vergaderingen in het voortraject

Financiële ondersteuning
Zorgdragen voor passende financiële tegemoetkoming.

subsidie regelen voor de weekend kosten van het aantal vluchtelingen dat meegaat.
huren van de locatie voor de groep
annuleringsverzekering afsluiten

Administratieve ondersteuning 
overeenkomst sluiten met (contactpersoon/deelnemer van) nieuwe groep met zaken als 
minimale vereiste inspanningen, verplichting afrekening met de stichting Nederlanding, namen 
en gegevens deelnemers, afspraken bij annulering
format begroting beschikbaar stellen
NAW gegevens van geïnteresseerden bewaren, volgens AVG richtlijnen.
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Doelstelling II. Nederlanding netwerk actief houden en uitbreiden
We willen vluchtelingen en Nederlandse deelnemers uit de bestaande groepen blijven ondersteunen. 
Ons netwerk en onze ervaringen breiden zich uit; de nieuwe inzichten en contacten die we opdoen 
met elkaar willen we ook ná de werkweekenden blijven delen. 

Doelstellingen ‘20-’21
twee follow-up activiteiten voor iedere groep
een jaarlijks thema/netwerkbijeenkomst voor iedereen die aan een werkweekend heeft 
deelgenomen
uitbreiden van bekendheid en grootte Nederlanding-netwerk

Doelstelling III. Expertise opbouwen
Wat doet de stichting Nederlanding om expertise op te bouwen?

Doelstellingen ‘20-’21
Zoom aanbod ontwikkelen en evalueren met de eerste Nederlanding groep
digitale sociale kaart maken van alle initiatieven die er zijn voor vluchtelingen 
draaiboek weekend aanpassen n.a.v. ervaringen tweede groep
aansluiting en versterking zoeken bij bestaande initiatieven: The Refugee Company, Samen Hier 
Haarlem en IMBY Amsterdam 
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Financiën
Nederlanding wordt financieel ondersteund door Wijdoenmee.nu en Stichting Haëlla, giften van 
bedrijven en particulieren. De Nederlandse deelnemers nemen de kosten van hun eigen activiteiten 
voor hun rekening; ook investeren zij (eigen) tijd in de contacten en activiteiten die zij als de 
groep organiseert. De deelnamekosten van nieuwe Nederlanders worden betaald door Stichting 
Nederlanding.

De bestuursleden krijgen geen vergoeding van Stichting Nederlanding. De gelden die de stichting van 
fondsen ontvangt, zullen zoveel mogelijk (>90%) gaan naar activiteiten zoals hierboven beschreven: 
ontmoetingen tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders, het werven van nieuwe deelnemers, 
activiteiten om de arbeidskansen en het netwerk van de nieuwe Nederlanders te vergroten.

Voor onze doelstellingen in 2021 (vormen van vier nieuwe Nederlanding groepen) zoeken wij 
financiële ondersteuning van goede doelen Instellingen. Wij zullen hen benaderen om per groep 
subsidie te verstrekken voor de deelnamekosten van nieuwe Nederlanders aan het werkweekend, 
inclusief twee follow-up bijeenkomsten per groep. Dit maakt het specifiek en inzichtelijk voor 
subsidieverstrekkers waaraan hun geld wordt besteed. 

Daarnaast zullen wij voor andere ontmoetingsactiviteiten tussen nieuwe Nederlanders en Nederlandse 
deelnemers apart subsidie zoeken (zoals de jaarlijkse netwerkbijeenkomst en de kosten voor deelname 
aan eventuele extra bijeenkomsten door nieuwe Nederlanders). 

De kosten voor het werven van nieuwe Nederlandse deelnemers en nieuwe Nederlanders  (via social 
media, website en informatiebijeenkomsten op een geschikte locatie) wil stichting Nederlanding 
bekostigen uit gelden die we via bedrijfssponsoring krijgen. Deze activiteiten zijn via verslagen op de 
website in te zien (zie links bij data activiteiten). Ook steunen bedrijven ons ook ‘in natura’ door de 
inzet van hun expertise. 

Voor administratieve kosten van de stichting zoeken wij donaties van bedrijven of goede doelen 
Instellingen door hen te informeren over onze activiteiten en hen inzage te geven in de specifieke 
kosten. 
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Organisatie   
KvK nummer: 78357047
RSIN nummer: 861364004
E-mail: info@nederlanding.nl
Postadres: Edward Masseystraat 33 1086 ZL Amsterdam

(Onbezoldigd) Bestuur  
Marieke van Maanen - Voorzitter
Carolien Vink - Secretaris
Maayke van Cleef - Penningmeester 
Sarah Maqsoud - Adviseur social media
Heyam Bakir - Adviseur nieuwe groepen

Wij geloven dat mooie en vooral passende initiatieven tussen Nederlanders en vluchtelingen 
ontstaan in interactie met elkaar en met inzet van álle talenten. En wij zijn net zo benieuwd als u, 
welke dat uiteindelijk zullen zijn! De komende jaren zet Stichting Nederlanding in op zoveel mogelijk 
werkweekenden en een steeds groter Nederlanding netwerk.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Begroting stichting Nederlanding 2021 - 2023      
 
       
Inkomsten       

Omschrijving   
Inkomsten groepen 

Subsidies deelnemers Nieuwe Nederlanders

Bijdragen Nederlandse deelnemers

Inkomsten stichting
Donaties/sponsoring tbv stichting Nederlanding

Totaal inkomsten

2021
4 groepen

€ 6.000,-

€ 6.000,-

€ 4.000,-

€ 16.000,-

2022
8 groepen

€ 12.000,-

€ 12.000,-

€ 4.000,-

€ 32.000,-

2023
16 groepen

€ 24.000,-
€ 24.000,-

€ 16.000,-

€ 64.000,-



pagina 10 pagina 11 

       
       
Uitgaven   

2021
4 groepen

€ 9.600,-
€ 1.800,-
€ 1.500,-

€ 500,-

€ 1.000,-
€ 6.00,-

€ 6.00,-
€ 250,-
€ 150,-

€ 16.000,-
 
 
   

2022
8 groepen

€ 19.200,-
€ 3.600,-
€ 3.000,-
€ 1.000,-

€ 2.000,-
€ 1.200,-

€ 1.200,-
€ 500,-
€ 300,-

€ 32.000,-

2023
16 groepen

€ 38.400,-
€ 7.200,-
€ 6.000,-
€ 2.000,-

€ 4.000,-
€ 2.400,-

€ 2.400,-
€ 1.000,-

€ 600,-

€ 64.000,-

Omschrijving 
Kosten organisatie groepen 

Locaties huur weekenden (ā € 2.350,- per weekend
Boodschappen (catering weekenden) (€450,- p/w)
Activiteiten van groepen (in weekend, voor en na)
Werkmateriaal (flyer, werkmap, spelen, drukwerk)

Kosten stichting 
Netwerk/activiteiten oud-deelnemers Nederlanding
Wervingskosten deelnemers (info-dagen huur/
catering)
Website onderhoud/ verbetering / media
Administratieve kosten
Onvoorziene kosten

Totaal uitgaven


