
SOCIAAL 
JAARVERSLAG

2019



Colofon

Tekst   Jolijn Creutzberg 
  Elza Huizing

Fotografie  Ewoud Rooks

Opmaak
& illustraties  Laura Stal

--------------------------------
www.vanhulley.com

VANHULLEY
Peizerweg 128
9727 AN Groningen

BTW-nummer: NL8520.20.454B01
KvK-nummer: 56205872



WELKOM BIJ VANHULLEY!
Zo. Daar is ie: ons eerste serieuze 'ready-to-share' sociaal jaarverslag. En we 
zijn er trots op. We hebben geprobeerd zo veel mogelijk in beeld te vangen, 
want dat schijnt meer te zeggen dan duizend woorden, en dat scheelt dan 
weer meteen. 
Graag nemen we je mee in ons Vanhulley verhaal van 2019. We vonden in 
januari 2020 nog dat er in 2019 heel veel gebeurd was, maar ‘met de kennis 
van nu’, midden in Corona-tijd, hebben we dat zinnetje maar geschrapt... 😉

We wensen je heel veel leesplezier, 
 

Bianca, Ella, Elza, Jacques, Jolijn, Laura 
en 

lichting 18/19: Aminata, Ayaan, Farzane, Foziya, Hae Suk, 
Loubna, Lula, Maria, Perina, Rabi, Shamso en Vera
(We hebben hierna in het verslag iedereen een andere naam gegeven in verband met de 
privacy. Behalve bij de quotes, natuurlijk.)

voorwoord
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WAt we doen
Ik loop met Sacha (zo noem ik haar hier maar even) uit Somalië over de gang. Ze 
vertelt dat haar zoontje vanochtend niet lekker was. Op mijn vraag of zij dan niet 
thuis wilde zijn, zegt ze met een grote grijns: “Ik heb gezegd probeer ‘t maar, 
ik moet aan het werk, en bel maar als het niet lukt”. Dan realiseer ik mij dat in dit 
zinnetje alles wat we aan impact leveren, zit opgesloten.

Heb je je wel eens voorgesteld hoe het is om niet gezien te worden? Dat je graag 
deel zou willen nemen, wilt leren, de taal van het land waar je nu woont goed wilt 
spreken, dat je nieuwe mensen wilt leren kennen, en uiteindelijk uit de uitkering wilt 
komen, maar dat je geen idee hebt hoe je dat moet aanpakken? Je kinderen worden 
zelfstandiger, ze spreken beter Nederlands dan jij, je partner is letterlijk of figuurlijk 
nergens te vinden. 
Vanhulley is een sociale onderneming die precies daar inspringt. We zijn sinds 2012 
steeds beter geworden in het bieden van kansen aan vrouwen die met de meeste 
van bovenstaande vragen worstelen. We bieden een intensief programma van 12 
maanden, waarbij het doel is: van de bank komen en er niet meer op terug willen. 
Werkervaring opdoen, Nederlands verbeteren, scholing, je netwerk vergroten: vier 
pijlers die ervoor zorgen dat je na dat jaar inderdaad verder komt. Dat het zo werkt 
blijkt uit de inmiddels grote hoeveelheid onderzoeken die gedaan zijn, en die in dit 
verslag worden aangehaald. En dat het bij ons lukt blijkt uit onze impact-metingen. 

Het atelier vormt de basis. Een veilige plek voor iedereen. Inmiddels maken we in dat 
atelier niet meer alleen boxershorts van overhemden. We maken van alles van 
‘geredde stof’: tassen van vlaggen, rugzakjes van T-shirts, maar ook keycords, lunchwraps, 
scrunchies en ga zo maar door. Je hoeft geen naaiervaring te hebben om mee te 
kunnen doen. Naaien is een prachtige manier om zelfvertrouwen op te bouwen, 
in teamverband. 

Na een jaar Vanhulley kun je -meestal met een Entree-diploma op zak- nog alle 
kanten op. Welke kant dat is, daar proberen we in dat jaar het beste antwoord op 
te krijgen en invulling aan te geven. Ook Sacha heeft haar plek gevonden: ze heeft 
een participatiebaan in een bejaardenhuis, haar nederlands is met grote sprongen 
vooruit gegaan, en is heel erg gelukkig. Haar zoontje van vijf wil directeur worden. 
Over het belang van rolmodellen… 😉. Dit is dus wat we doen. 

Inleiding
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“mijn tijd bij Vanhulley heeft 
me geleerd om iemand recht in 

de ogen aan te kijken en te 
zeggen wat ik wil zeggen.”

- Yvette, oud-deelneemster



De doelstelling bij Vanhulley is ‘nooit 
meer op de bank’. Dit betekent dat 
vrouwen die na hun deelname aan het 
eenjarige traject ook actief blijven 
met het uitvoeren van arbeidsmarkt 
bevorderende activiteiten. Hieronder 
verstaat Vanhulley: activiteiten die 
de sociaal maatschappelijke positie 
versterken en kansen van de vrouw 
op de arbeidsmarkt vergroten.

Social impact
2019 in beeld

"We zien dat een betrekkelijk groot deel van de vrouwelijke 
vluchtelingen een grote(re) afstand heeft tot de arbeidsmarkt 
(dan mannelijke vluchtelingen). In de praktijk worden zij 
minder bereikt met ondersteuning en we zien ook dat veel 
vrouwelijke vluchtelingen zich (nog) niet op de arbeidsmarkt 
oriënteren. Voor deze groep vrouwen is extra aandacht 
en ondersteuning nodig."
Mind the gap, Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2018
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Lichting 5: 2018/2019
     Aantal deelnemers: 12 vrouwen

  Impact factoren:
 • Afstand tot de arbeidsmarkt
 • Intrinsieke motivatie

  Instrumenten:
 • Participatieladder
 • De ‘weet-vragen’

  Methode:
• Tijdens intake de vragen voor het 
  bepalen van plek op de partici-
  patieladder te stellen.
• Tijdens de eerste werkdag ook de 
  vragen gesteld voor de partici-
  patieladder in groepsverband door 
  het spel ‘over de streep’ te spelen
• Tijdens de intake gevraagd wat de 
  vrouw graag wil na Vanhulley.
• Tijdens eerste werkdag de weet-
  vragen gesteld door het spel ‘over de 
  streep’ te spelen.
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NAAM DEELNEEMSTER START TREDE
PARTICIPATIELADDER

EIND TREDE
PARTICIPATIELADDER VERSCHIL

AMIRA 2 2 -

AMAAL 2 3 +1

FARAH 2 6 +4

FATIMA 2 3 +1

HAIDA 4 6 +2

LARA 2 3 +1

LOLA 3 4 +1

MUNA 5 6 +1

PETRA 1 3 +2

RAHEL 2 3 +1

SACHA 2 4 +2

VICTORIA 2 2 -

     Uitkomsten PARTICIPATIELADDER: (N=20)

Tabel 1: Metingen In- en uitstroom, plaats vrouwen op de participatieladder

Figuur 1: In- en uitstroom visueel, plaats vrouwen op de participatieladder

     Afstand tot de arbeidsmarkt
De vrouwen die het traject van Vanhulley 
volgen hebben allemaal een afstand 
tot de arbeidsmarkt. De positie tot de 
arbeidsmarkt is te meten met de partici- 
patieladder. De participatieladder is 
hierbij een onderdeel van het meet-
instrument. 

Bij de 12 vrouwen die in 2018 het traject 
startten, is er voorafgaand aan het 
traject gemeten op welke trede van de 
participatieladder zij stonden. Er zijn 6 
treden waarbij trede 1 staat voor soci-
aal isolement en trede 6 voor betaalde 
baan/ZZP’er. Hoe hoger de trede hoe 
kleiner de afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij de vrouwen die in 2018 begonnen 
met het traject was er 1 vrouw die op 
trede 1 zat: in een sociaal isolement. Er 
waren 7 vrouwen die op trede 2 zaten: 
sociale contacten buitenshuis hadden. 
Dan waren er nog twee vrouwen die 
op trede 3 zaten: aan georganiseerde 
activiteiten deelnamen. Verder was er 
nog 1 vrouw die op trede 4 zat: onbetaald 
werk had. Tot slot was er nog 1 vrouw 
die op trede 5 zat: betaald werk met 
ondersteuning. 

Na het jaar bij Vanhulley zitten er nog maar 
2  vrouwen in trede 2. Verder zitten er 4 
vrouwen in trede 3, 2 vrouwen in trede 4 en 
zitten er uiteindelijk 3 vrouwen in trede 6.

     Cijfers uitstroom 
(Zie tabel en figuur 1)

  3x betaalde baan (trede 6) 
  3x voortraject baan (trede 4)
  2x vrijwilligerswerk (trede 4) 
  3x vervolgopleiding (trede 3) 
  1x overig (trede 2) 

     Intrinsieke motivatie
De vrouwen kregen de zogeheten weet-
vragen voorgelegd om te achterhalen 
in hoeverre zij beeld hadden van wat ze 
na hun Vanhulleyjaar van plan waren. 
Zeven van de twaalf vrouwen had hier 
nog geen idee over. Vijf vrouwen wisten 
alleen globaal welke richting ze op zouden 
willen, maar niet wat daarvoor nodig 
was. Als we kijken naar de uitstroom, 
blijkt dat daar enorme stappen in zijn 
gemaakt.

“Samen stappen zetten 
richting arbeids-
participatie!”

     Conclusie
De conclusie die we uit deze informatie 
kunnen trekken, laat zien dat het meren-
deel van de vrouwen na het Vanhulley 
traject één trede of meer is geklommen 
op de participatieladder. Samen zetten 
we hier letterlijk én figuurlijk stappen 
richting (arbeids)participatie!



A. is op zoek naar betaald werk om 
allereerst uit de schulden te komen 

L. wordt zorgvrijwilliger bij Hamrikheem, 
en kan zich vanuit daar doorontwikkelen 

A., F. en L. gaan de opleiding BBL Service-
medewerker Breed aan het Noorderpoort 
College volgen

F. gaat haar taxipas halen en daarna 
starten als taxichauffeur

S. start met participatiebaan bij 
zorginstantie Bernlef

P. is nog aan het inburgeren, 
ze wordt vrijwilliger bij Draadkracht 

R. is nog aan het alfabetiseren, 
ze wordt vrijwilliger bij Draadkracht

V. is bevallen in mei en gaat in het nieuwe 
schooljaar starten met het halen van 
de taxipas

H. en M. hebben beiden een betaalde baan 
gekregen bij Heiploeg in Friesland 

IN AUGUSTUS 2019 WAS DE SITUATIE ALS VOLGT: 

Figuur 2: Uitstroom per vrouw nader bekeken
18

Instroom lichting 6: 2019/2020             
     werving
De werving ging afgelopen jaar na 
een trage start uiteindelijk beter dan 
verwacht. We zijn in september 
gestart met een groep van maar liefst 
18 vrouwen. In totaal zijn er 21 aanmel-
dingen geweest voor de vrouwen van 
de 6e lichting. We krijgen vaak de 
vraag hoe deze vrouwen bij ons 
terecht komen.
 

      Via waar dan? (Zie figuur 3)
 •  5 vrouwen via Thuisin050 
 •  3 vrouwen via Draadkracht 
 •  3 vrouwen via oud-deelneemster
 •  2 via coach Meedoen (Gem. Groningen)
 •  2 via basisscholen 
 •  1 vrouw via het Kopland
 •  1 via het Noorderpoort College
 •  1 via WIJteam 
 •  1 vrouw via Jasmijn 
 •  1 via Link050 
 •  1 via een andere gemeente 

Figuur 3: Logo's organisaties



"Vanhulley heeft me geïnspireerd 
om te gaan dromen. Dat heb ik 
echt geleerd in mijn tijd bij 
jullie."
- Dorothy, oud-deelneemster



Social impact
 lichting 1 t/m 4 

Interview
     Methode
De meting werd gedaan door middel van face- 
to-face interviews, met de volgende onderwerpen:

  Huidige thuissituatie;
  Opgedane werknemersvaardigheden;
  Huidige participatie;
  Huidig opleidingsniveau;
  Dromen.

Voorafgaand aan het interview hebben we een 
vragenlijst opgesteld, deze getest met één van 
de vrouwen, en vervolgens bijgesteld. Vervol-
gens werd contact opgenomen met de vrouwen 
en hen gevraagd deel te nemen. Daarbij 
konden ze kiezen om thuis het gesprek te 
voeren of in een openbare gelegenheid.

De interviews werden tussen 1 november 2018 
en 18 september 2019 afgenomen, en duurden 
45 minuten tot een uur, met een enkele uit-
schieter naar 1,5 uur. De resultaten werden 
naderhand anoniem verwerkt in een datalijst.
 

"Als vrouwen de stap hebben gezet dat ze willen gaan werken, 
is vervolgens een traject nodig dat hen naar betaalde 
arbeid ondersteunt."
Movisie, Rijksoverheid & VerweyJonker Instituut, 2020
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In 2019 hebben we een grote impact-
meting verricht onder alle vrouwen 
die vanaf de start (in 2014 begonnen 
we met de scholing) het traject bij 
Vanhulley afgerond hebben. Met als 
doel erachter te komen wat de sociale 
impact van Vanhulley is geweest op 
het leven van de vrouwen.



     Respons
In november 2018 hadden in totaal 50 
vrouwen het traject afgerond. Van deze 
groep zijn in totaal 25 vrouwen geïnter-
viewd. Een respons van 50% dus.

Het bleek vooral lastig de vrouwen uit de 
eerste paar jaargangen te bereiken, wat 
veelal kwam door verouderde contact-
gegevens. Zo lag voor het jaar 2017-2018 
de respons beduidend hoger: 11 van de 14 
vrouwen namen deel aan het interview, 
wat neerkomt op 79%. 

Resultaten
     Huidige thuissituatie
60% van de geïnterviewde vrouwen is onge-
huwd en alleenstaand. 40% woont samen of is 
getrouwd. De vrouwen hebben gemiddeld 2,8 
kinderen, met een spreiding van 1 tot 5.
Veel vrouwen hebben een netwerk dat 
bestaat uit voormalig landgenoten, contacten 
met autochtone Nederlanders zijn er wel, 
maar veelal oppervlakkig.
 
     Huidige participatie (zie figuur 4)
Bij de start van de trajecten bij Vanhulley is 
niet expliciet per persoon de positie op de 
participatieladder vastgelegd. In de 
instroomcriteria is wel vastgelegd dat de 
vrouwen een grote afstand tot de arbeids-
markt dienen te hebben. 

Deze afstand wordt bepaald door een 
combinatie van (een aantal van) de 
volgende acht factoren:
   Weinig of geen scholing genoten; 
   Laaggeletterd in de Nederlandse taal; 
   Niet digitaal vaardig; 
   Niet in het bezit van een start-
      kwalificatie of toegangsbewijs tot het 
      beroepsonderwijs; 
   Alleenstaande moeder met (jonge)
     kinderen; 
   Verborgen armoede (WWB-uitkering 
      en/of niet uitkeringsgerechtigd); 

   Sociaal isolement: het (sociale)
     netwerk is klein en zeer beperkt; 
   Weinig of geen ervaring op de 
      Nederlandse arbeidsmarkt; 
   Onzekerheid en weinig (zelf)
     vertrouwen in de mogelijkheden en 
     kansen op de arbeidsmarkt;
   Ervaring met (zelf)stigmatisering en/
     of discriminatie. 

Bij de interviews is gebruik gemaakt van 
een score op de participatieladder. Uit de 
interviews blijkt dat geen van de vrouwen 
op dit moment in sociaal isolement ver-
keert. Een deel van hen is enkel buitenshuis 
actief (4%), neemt deel aan sociale activi-
teiten (40%), heeft onbetaald werk (28%), 
heeft betaald werk gecombineerd met 
ondersteuning of opleiding (12%) of heeft 
betaald werk (16%).

     opgedane werknemersvaardigheden
(zie figuur 5)
Tijdens het traject bij Vanhulley wordt 
gefocust op werknemersvaardigheden. 
Hiermee wordt beoogd de vrouwen te leren 
wat goed werknemerschap inhoudt, en 
wordt de kans vergroot dat zij zich op een 
vervolgplek kunnen aanpassen aan de 
bedrijfscultuur.

Figuur 4: Huidige positie van de vrouwen op de participatieladder

TREDE VROUWEN
1 0%

2 4%

3 40%

4 28%

5 12%

6 16%

De volgende items zijn onderdeel van de 
werknemersvaardigheidslijst:
   Afspraken nakomen;
   Zelfstandigheid;
   Opbouwen werkervaring;
   Samenwerken;
   Stressbestendigheid;
   Flexibiliteit;
   Kennis van jezelf, zelfbewustheid.

In het interview werd gevraagd naar welke 
van de werknemersvaardigheden zij het 
meest hadden geleerd tijdens het traject én 
welke ze als meest waardevol beschouwden. 
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Daarover werden de volgende antwoorden 
gegeven (zie figuur 2):
   Het opdoen van werkervaring (96%), 
     voor 6 is dit de belangrijkst verbeterde 
    vaardigheid.
   Samenwerken (72%), 7 van hen 
     noemen dit als belangrijkst verbeterde 
     vaardigheid. 
   Verantwoordelijkheid nemen (52%), 
    voor 5 is dit de belangrijkst verbeterde   
     vaardigheid.
   Je kunnen aanpassen (52%).
   Afspraken nakomen (6%).

Figuur 5: Opgedane werknemersvaardigheden

VAARDIGHEDEN
WERKERVARING    

SAMENWERKEN

VERANTWOORDELIJKHEID

AANPASSEN

AFSPRAKEN NAKOMEN
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     Huidig opleidingsniveau
56% van de vrouwen heeft na het 
traject nog een opleiding gedaan 
(zie figuur 6). 
Dit zijn: 
 •  mbo 2 (36%) 
 •  mbo 1 (16%) 
 •  Eén vrouw is gestart met mbo 3 
     maar heeft deze opleiding moeten 
     stoppen. Figuur 6: Opleiding na Vanhulley

NIVEAU
 mbo 1    

mbo 2

mbo 3

n.v.t.

     Dromen
Tijdens het traject is er met de vrouwen 
gesproken over hun dromen wat betreft 
hun toekomst binnen de Nederlandse 
maatschappij. Hierover gaven ze de 
volgende reacties: 

  Werken in de zorg (32%);
  Bakker worden (16%);
  Een eigen zaak beginnen;
  Betaalde baan;
  Uitvaartverzorger worden;
  Logistiek medewerker; 
  Eigen atelier starten;
  Werken onder schooltijd;
  Restaurant starten;
  Eigen bedrijf, in handgemaakte 

     producten;

  Naaiatelier met een kapsalon 
     combineren;

  Schoonheidsspecialist worden;
  Ervaringsdeskundige worden;
  Bij Vanhulley werken;
  Geen visie.

“Ik doe hier ervaring op met samenwerken,
ook met mensen uit allerlei culturen."

- Farzane, Oud-deelneemster

     .. en verder?
We hebben gevraagd naar wat vrouwen nog meer geleerd hebben in het traject. 
Dat leverde de volgende resultaten op:

16% gaf aan dat ze geleerd hebben samen 
te werken en iets in een groep te doen.

24% gaf aan dat ze beter hadden geleerd 
te communiceren in het Nederlands.

16% gaf aan dat ze geleerd hebben om door 
te gaan en niet op te geven.

68% van de vrouwen gaf aan geleerd hebben 
te presenteren, voor groepen praten, meer 
van zichzelf te durven laten zien. 
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“vanhulley heeft mij de 
 kans gegeven dat ik
 weer naar school 
 kon gaan en leren.”
- Amy, oud-deelneemster



“In de praktijk worden zij (vrouwen) minder bereikt met 
ondersteuning en we zien ook dat veel vrouwelijke vluchtelingen 
zich (nog) niet op de arbeidsmarkt oriënteren. Voor deze groep 
vrouwen is extra aandacht en ondersteuning nodig.”
Mind the gap, Kennisplatform Integratie & Samenleving, 2018

activiteiten
impact 2019 

Samenvatting activiteiten
      jobcoaching
Voor alle vrouwen is er daarom persoonlijke 
begeleiding van een jobcoach. Die coaching 
begint al bij het intakeproces en duurt het 
hele jaar. Een onderdeel van de job-coaching 
is het aanleren van werknemersvaardigheden. 
Denk aan; op tijd komen, afspraken nakomen, 
afbellen bij ziekte, samenwerken, etc. 
De voortgang van de vrouwen wordt bijge-
houden door middel van onze impact meting 
en individuele gesprekken. De coaching is 
voor elke vrouw anders.

Het is niet niks om een switch te 
maken van eerst ‘thuis op de bank’ 
naar een volle ‘werk- week’ van 28 
uur. De kinderopvang moet worden 
geregeld, de kinderen moeten eraan 
wennen dat mama aan het werk is 
(wat tegelijkertijd ook onwijs goed is 
want mama is opeens een rolmodel), 
er moet gewend worden aan een 
nieuw ritme en je volgt opeens een 
opleiding. 

Hierna volgt een samenvatting van 
de activiteiten die we in 2019 deden 
om onze impact zo groot mogelijk te 
maken. Deze volgen allemaal uit onze 
Theory of Change (zie figuur 7, die 
weer de basis vormt voor de impact-
metingen.
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Uit onderzoek blijkt dat vrouwen gebaat 
zijn bij een persoonsgerichte aanpak, 
zodat er ruimte is voor doorgroei, maar 
soms misschien ook voor een stapje 
terug (Verwey-Jonker Instituut, Vogel-
perspectief en Movisie, 2020). 

      scholing
Vorig jaar volgden onze vrouwen van de 
5e lichting de opleiding Logistiek Mede-
werker aan het Noorderpoort College. 
Dit is een Entree-opleiding niveau 1. Na 
deze opleiding kunnen ze doorstromen 
naar een vervolgopleiding niveau 2 of 3. 
Van de twaalf dappere vrouwen in deze 
lichting zijn er acht begonnen met de 
opleiding. En trots als een pauw hebben 
vijf vrouwen hun diploma in ontvangst 
mogen nemen.

Op die dag gingen alle vrouwen van 
lichting 5 met een certificaat naar huis. 
Elke vrouw van deze lichting heeft haar 
stinkende best gedaan. Zij hebben 
allemaal een enorme grote stap rich-
ting hun toekomst gemaakt, werkne-
mersvaardigheden opgedaan, beter 
Nederlands weten te spreken, aan 
speeddates meegedaan en alles uit het 
jaar gehaald wat ze konden doen. Dat 
verdient veel respect! Vandaar dat elke 
vrouw een mooi Vanhulley-certificaat 
heeft gekregen! 

studie een mooie basis voor vele vervolg- 
opleidingen in de zorg. Het zou mooi zijn 
wanneer zij vervolgens naar de zorg 
doorstromen omdat er een groot perso-
neelstekort is in de zorg. Zo vergroten 
onze vrouwen hun kans op een baan en 
dat is natuurlijk wat we met elkaar willen 
bereiken!

“één van onze huisregels 
is dat er altijd nederlands 
met elkaar gesproken 
moet worden."

      Talentontwikkeling
Om het gehele proces te ondersteunen 
hebben de vrouwen dit studiejaar we-
kelijks extra les in studievaardigheden 
en talentontwikkeling. De voortgang 
van het leertraject en hun vervolgstap 
staat centraal. Hierbij ligt de focus op 
het ontdekken en actief aanboren van 
(persoonlijke) hulpbronnen en drijfve-
ren om obstakels te overwinnen en de 
motivatie om te slagen te behouden en 
te vergroten. We hebben het over hele 
praktische zaken, zoals de balans tus-
sen werk en privé en hoe ze stapje voor 
stapje dichterbij het leven komen dat 
zij graag willen leiden. Op deze manier 

“Vanhulley is een wereldje binnen de wereld, met 
allemaal vrouwen met andere nationaliteiten."

- aby, oud-deelneemster

Met ingang van september 2019 hebben 
we gekozen voor een andere opleiding, 
Assistent Dienstverlening en Zorg. Deze 
opleiding sluit beter aan op de belevings- 
wereld van de vrouwen in vergelijking 
met de vorige studie. Daarnaast is de 

willen we de slagingskans vergroten en 
elke vrouw uit laten stromen naar een 
vervolgbaan, opleiding of traject die 
past bij wie zij is en wat zij kan. 
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Figuur 7: Deze Theory of Change is mede mogelijk gemaakt door afstudeerstudent Lotte Gort
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      Praatmaatjes
Met wie moet je de taal oefenen als je 
nauwelijks mensen kent? Bij Vanhulley is 
het een van onze huisregels dat er in het 
Nederlands met elkaar wordt gesproken. 
Maar wanneer de meeste vrouwen thuis 
zijn spreken ze met hun kinderen weer 
in hun eigen moedertaal en is er vaak 
niet of nauwelijks contact met andere 
Nederlanders. Ook uit onderzoek blijkt 
dat beperkte beheersing van de Neder-
landse taal effect heeft op het opbouwen 
van een netwerk, het zoeken van werk 
en de mogelijkheden om binnen bepaal-
de functies aan het werk te kunnen 
(Verwey-Jonker Instituut, Vogelper-
spectief en Movisie, 2020). Daarom zijn 
er Praatmaatjes voor onze vrouwen. 
Onze ervaring is dat het Vanhulley 
traject aanzienlijke verbeteringen geeft 
in het Nederlands. Elke vrouw krijgt een 
Praatmaatje, die 1 uur per week langs-
komt om 1-op-1 taalcoaching te geven. 

Dit zijn vrijwilligers die het leuk vinden 
om een uurtje per week Nederlands te 
praten met een anderstalige. Voor alle 12 
vrouwen was er dit jaar een Praatmaatje 
aanwezig. Ook deze activiteit sluit aan 
bij de laatste bevindingen van het Ver-
wey-Jonker Instituut: “Als aan het begin 
van een traject het eigen sociale netwerk 
zwak is, kan een maatje of coach een 
zetje in de goede richting geven en op 
die manier bijdragen aan versterking van 
het netwerk" (Verwey-Jonker Instituut, 
Vogelperspectief en Movisie, 2020).

      Het Begint Met Taal
Onze Praatmaatjes moeten vol zelf-
vertrouwen aan de slag gaan. Met 
gebruik van de juiste materialen en 
training heeft taalcoaching nog meer 
effect. En daarom zijn we dit jaar met de 
6e lichting aangesloten bij Het Begint 
Met Taal. Het Begint met Taal heeft 
een groot aanbod van praktijkgerichte 

Figuur 8: Check-in emoji's 

Figuur 9: 'Goedemorgen' in de talen gesproken door de deelnemers van 2019

GOEDEMORGEN IS..
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materialen en trainingen. Zo bieden 
wij als onderneming onze Praatmaatjes 
ondersteuning waardoor ze de vrouwen 
zo goed mogelijk kunnen begeleiden 
bij het verbeteren van hun Nederlands. 
De Praatmaatjes hebben nu de de be-
schikking tot de Tool voor Taalcoaching 
(ToTa). En op deze manier kunnen wij 
ook het overzicht houden op het verloop 
van de taalcoaching. Een win-win situa-
tie dus!

      Inchecken, goedemorgen en high five 
Als je snel-snel je kinderen naar school 
hebt gebracht, in de regen naar het 
atelier bent gefietst, en net op tijd je jas 
op hebt gehangen, dan wil je ook het 
gevoel hebben dat je welkom bent. En 
dus zijn met de 6e lichting begonnen 
met ‘inchecken’. Gewoon even checken 

hoe het met iedereen gaat door middel 
van smileys (met verschillende emoties, 
zie figuur 8), zo simpel is het! En het 
voordeel is dat hierdoor iedereen even 
het (Nederlandse..) woord krijgt. En dat 
schept een band! 

“iedere dag een 
dikke high five!"

Verder begroeten we elkaar ‘s ochtends 
elke week in een van de talen van de 
vrouwen (zie figuur 9). De ene week 
roepen we luidkeels in het sousou 
‘tanamoukhi’ wat uit Guinnea komt en 
de andere week roepen we ‘sabah alger’ 
in het arabisch. En als kers op de taart 
geven we elkaar tot slot nog een dikke 
high five!



“De taalbarrières zijn er, 
maar je kan een leuk gesprek 
met elkaar aangaan, gewoon 

met handen en voeten."
- Heather, oud-deelneemster



Wat er verder
Gebeurde in 2019 

een overzicht
      Ja, wij deugen..
Met de toegenomen aandacht voor sociaal/
impact/betekenisvol ondernemen, groeit 
ook de behoefte aan duiding. Wat verstaan 
we eronder, kunnen we een duidelijk 
onderscheid maken tussen sociale onder-
nemingen en andere (en nee, niet per se 
a-sociale ondernemingen), of zijn we met 
z’n allen gewoon op weg naar ‘het nieuwe 
normaal’ in ondernemerschap? Vanhulley 
praat graag mee, en deinst er niet voor 
terug een eigenwijze positie in te nemen. 
Wij vinden het belangrijk dat de stem van 
degenen die met de voeten in de klei 
staan ook gehoord wordt, en dat bevorde-
rende maatregelen niet alleen door 
consultants, coaches en beleidsmakers 
worden bedacht. Dan moet je dus zelf ook 
‘practice what you preach’. 

Naast de vaste onderdelen gebeurt 
er natuurlijk in zo'n jaar nog van 
alles, wat niet onder de voorgaande 
hoofdstukken te plaatsen valt. En 
toch in het kader van dit verslag de 
moeite waard is om te vermelden. 
Dus in dit laatste hoofdstuk aan-
dacht voor wat we óók deden, in en 
buiten het atelier. 

Bij vanhulley gaat het om een positieve benadering, denken in 
kansen en mogelijkheden, in plaats van beperkingen. 
vanhulley
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En dat betekent dat we, naast actief 
lidmaatschap van Social Enterprise NL 
ook:

  ingeschreven zijn in het register 
     Code Sociale Ondernemingen,

  BCorp zijn,
  en, actief werken aan 6 Sustainable 

     Development Goals (SDGs, zie 
     figuur 10). 

  financiële impact calculator
Onder leiding van Margreet Boersma, 
lector duurzaam financieel manage-
ment, wordt een financieel hulpmiddel 
ontwikkeld waarmee de sociale onder-
nemer zichtbaar kan maken wat de 
financiële maatschappelijke kosten en 
baten zijn van het in dienst nemen van 
iemand met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

Figuur 10: Sustainable Development Goals

Met dank aan
      organisaties (zie figuur 11)
 •  Gemeente Groningen
 •  Noorderpoort College
 •  Rabo Foundation
 •  Stichting DOEN
 •  AJF
 •  Social Enterprise NL
 •  MVO NL
 •  Impact Noord
 •  Arjen Boekhold,
     Game Changer Unltd.

      Onze raad van advies
 •  Alice Thijs
 •  Henriette van Eeghen
 •  Kees Klomp
 •  Machteld Hardick
 •  Martin Robaard

      en alle..
 •  Stagiairs
 •  Vrijwilligers
 •  Praatmaatjes

Figuur 11: Logo's organisaties
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      ..en werken mee aan de wetenschap-
pelijke onderbouwing van social impact..
Er wordt veel onderzoek gedaan, theo-
retisch en praktisch, om te komen tot 
een betere kwaliteit en standaardise-
ring van het meten van social impact. 
Vanhulley is onder andere betrokken 
bij onderstaande initiatieven.

“ook in 2019 werkten 
we samen met meerdere 
initiatieven en 
studenten."

  MAEX
MAEX biedt inzicht in de waarde en 
behoeften van maatschappelijke initia-
tieven en instrumenten om maat-
schappelijke impact te genereren. 
MAEX helpt initiatieven hun impact en 
behoefte zichtbaar te maken. 
www.maex.nl

  ‘Social Impact Beloond’ project 
Hanze Hogeschool Groningen
In dit initiatief wordt een applicatie 
ontwikkeld waarin deelnemers aan een 
traject zichzelf kunnen beoordelen op 
basis van vragenlijsten. Afhankelijk van 
de doelgroep kunnen modules, 
frequenties, en vragen ingezet worden.
 
      ..en enthousiasmeren studenten 
op weg naar de nieuwe economie.
Ook in 2019 hebben veel studenten de 
weg naar Vanhulley gevonden om 
stage en/of onderzoek te doen, onder 
andere op het gebied van sociaal 
ondernemen en social impact:

  Mariska Hardebol, Hogeschool 
     Inholland, HRM: strategie werving 
     en selectie deelnemers. 

  Lotte Gort, Windesheim, Global 
     Project & Change Management, 
     Theory of Change at Vanhulley.

  Stephan van der Wel e.a., Erasmus 
     Universiteit Rotterdam, Bedrijfs-
     kunde: kansen B2B markt in kaart 
     gebracht.



“Wil graag buitenlandse vrouwen 
helpen. Wil ze leren dat ze 
rechten hebben. Dat ze voor 
zichzelf leren zorgen.”
- Loubna, oud-deelneemster






