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1. Algemene informatie Stichting Dutch Integration Group 
	
	
	
KvK nummer:   66277426 

Postadres:   Wittenburgerweg 176, 2244 CJ Wassenaar 

Telefoonnr:   +316 46495949 

Website:   www.dutchintegrationgroup.nl 

E-mailadres:   info@dutchintegrationgroup.nl 

 

Doelstellingen: 

Stichting Dutch Integration Group heeft als doelstelling het proces van integratie met 

vluchtelingen en het contact met de Nederlandse samenleving te bevorderen. De Stichting tracht 

haar doel onder meer te bereiken door initiatieven te ontplooien die de integratie bevorderen. 

Op dit moment organiseren wij drie activiteiten: 

• Mijn Buuf, atelier/winkel 

• Meet-n-Move, sport- en speldagen 

• Meet-n-Move Future Foundation, trainersopleiding 

  



 

 

 
 

 
 

2. Mijn Buuf projectplan 

 

2.1. Doelstelling 
“Vrouwelijke statushouders empoweren vanuit een veilige omgeving, zodat ze een zelfstandige en 

gelijkwaardige positie in onze samenleving kunnen innemen.” 

Met Mijn Buuf willen wij binnen de pilotperiode van een jaar minimaal vijf creatieve statushouders in het 

atelier werkzaam hebben, die samenwerken met minimaal vijf Nederlandse, creatieve vrouwen.  

Binnen Mijn Buuf worden ze geholpen met het commercieel maken van hun talenten. In ruil daarvoor 

zullen deze creatieve statushouders o.a. per maand een of meer workshops gaan geven aan andere 

vrouwen die hun talenten willen ontdekken of ontplooien. De bedoeling is dat talenten uit deze groep 

ook een plekje in het atelier gaan vinden.  

 

2.2. Doelgroep en noodzaak	
Met Mijn Buuf richten wij ons in eerste instantie op vrouwelijke statushouders. 

Wij stellen dat: 

• Zij  hebben over het algemeen meer moeite met participatie en integratie. Enerzijds doordat zij 

later zijn nagereisd, waardoor hun partner vaak al beter Nederlands spreekt en een netwerk of 

werk heeft en dus de noodzaak iets minder groot is. Anderzijds doordat zij óf door hun cultuur 

óf door de zorg voor het gezin veel meer aan huis gebonden zijn. 

• Participatie door vrouwen zou meer gericht moeten zijn op algemene zelfstandigheid: 

zelfstandig de begeleiding van het gezin verzorgen (ouderavond, dokter, enz),  eigen 

vrijetijdsbestedingen hebben, een eigen sociaal netwerk hebben. 

• Door vrouwen wel buitenshuis hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen, komen zij in 

aanraking met Nederlanders, de taal en de gewoonten. Handwerken en eenvoudige 

ambachten beoefenen zijn activiteiten die zij in het land van herkomst soms al deden en veelal 

geaccepteerd zijn binnen veel culturen. 

 



Wij hebben n.a.v. bovenstaande uitgangspunten van september 2017 tot en met januari 2018 in en 

rond Den Haag onderzoek gedaan binnen de doelgroep en organisaties die met de doelgroep te 

maken hebben: Vluchtelingenwerk, Gemeente Den Haag, Migrant Inc, Stichting Arbre e Palabre, The 

Dutch Tulip, Community Centre Moerwijk, Stichting Lemat, ROC Mondriaan en Haagse Huiskamer.  

Alle organisaties bevestigen bovenstaand beeld. 

Een medewerker van Jeugdformaat attendeerde ons op een groeiend aantal moeders met een 

vluchtelingenachtergrond dat ongelukkig is met het geïsoleerde leven in Nederland. 

 

Onlangs verscheen een rapport waarin deze uitgangspunten ook bevestigd worden.  

Daarin wordt genoemd dat laagdrempelige activiteiten het begin kunnen zijn van participatie. 

 

'Het versterken van migrantenvrouwen begint bij de activering van hen die zich in een geïsoleerde 

positie bevinden. Voorlichting en deelname aan laagdrempelige activiteiten kunnen een eerste opstap 

zijn naar participatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk. Dit biedt vrouwen kansen om kennis 

te maken met Nederland, Nederlanders en Nederlandse instituties en vice versa. Bovendien biedt het 

hen gelegenheid om nieuwe vaardigheden en ervaringen op te doen. (uit: ‘Mind the gap’: barrières en 

mogelijkheden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingenvrouwen', onderzoek van Kennisplatform 

Integratie & Samenleving, 8 februari 2018)'. 

 

 

 

 

 

  



2.3. Inhoud		
Mijn Buuf is de buurvrouw bij wie je een praatje maakt, een koffietje drinkt en die je verder helpt. 

De vrouwen die bij Mijn Buuf aan het werk zijn hebben allerlei verschillende nationaliteiten. Wat ze 

gemeen hebben is dat ze creatief zijn. Ondernemers, bijna ondernemers en vrouwen die hun 

creativiteit graag verder willen ontwikkelen, komen samen om hun passie te delen.  

Bij Mijn Buuf is samen werken en elkaar inspireren de kracht.  

In het atelier werken vrouwen die een ambacht beheersen. Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond 

én Nederlandse vrouwen.  

 

Het atelier is open voor klanten: de producten worden direct aan de klant vanuit het atelier verkocht, 

via de webshop of conceptstores. Op die manier ontstaat interactie met anderen. De producten moeten 

verkoopbaar zijn op de Nederlandse markt. Dat stimuleert de makers door de ogen van Nederlanders 

te kijken. samenwerking tussen de vrouwen moet leiden tot wederzijdse inspiratie, uitwisselen van 

technieken, sociale contacten en hulp met verdere ontwikkeling van talenten. 

Wil een van deze vrouwen een product dat zij maakt verder zelf op de markt brengen? Dan zal zij 

worden geholpen een businessplan te schrijven, de (Nederlandse) marktwaarde van haar producten te 

bepalen en met de financiering van haar plan. Voor de begeleiding in het proces naar zakelijke en 

creatieve zelfstandigheid vinden wij partners in o.a. Migrant Inc. en Redhead Art.  

De voertaal in het atelier is Nederlands. 

 

In ruil voor het gebruik van de ruimte zullen de creatieve talenten workshops gaan geven.  

 

Onder de creatieve talenten verstaan wij: 

• Nederlandse kunstenaars en vrouwen die een ambacht beheersen en daarmee als zelfstandig 

ondernemer werken of dat binnenkort willen doen. Zij hebben geen eigen atelier of vinden het 

weinig inspirerend om vaak alleen aan het werk te zijn. 

• Vrouwelijke statushouders die een ambacht beheersen of kunstenaar zijn vanuit het land van 

herkomst en hun talenten in Nederland commercieel willen maken. 

 

Mijn Buuf biedt verschillende workshops aan: 

• Workshops waar Nederlandse vrouwen betalen en waar een aantal vrouwelijke statushouders 

gratis mee mogen doen. Voor (toekomstige) Haagse Makkers is het een leuke manier om 

samen iets te ondernemen. En voor alle mensen die de mix van culturen leuk vinden. 

• Workshops aan bedrijven. De doorgeeftassen die daar gemaakt worden, kunnen al dan niet 

gevuld met artikelen, worden geschonken aan andere goede doelen. Denk hierbij aan Oxam 

Novib, schooltassen voor kinderen in Kenia, de Voedselbank.  



• Workshops/lessen in het atelier voor creatieve nieuwkomers die een talent verder willen 

ontwikkelen en die dat commercieel willen maken. Dit zijn de vrouwen die in het land van 

herkomst al creatief bezig waren, maar niet commercieel.  

• Workshops in buurtcentra om nieuwkomers buitenshuis gezamenlijk activiteiten te laten 

ondernemen. Deze vrouwen, voor wie de stap naar een fysiek atelier nog iets te groot is, willen 

wij met elkaar eenvoudige, maar verkoopbare producten laten maken. De producten die door 

deze vrouwen gemaakt zijn worden verkocht in de (online) winkel. Van elk verkocht artikel gaat 

de winst naar vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen (www.littlebitz.org). 

Creatieve vrouwen die hier opvallen worden uitgenodigd om in het atelier hun creativiteit 

verder te ontwikkelen. 

Deze workshops kunnen deel uitmaken van de Piëzomethodiek 

(http://www.piezomethodiek.nl). 

 

Het atelier hopen wij binnenkort te openen in de community aan de Anna van Hannoverstraat in Den 

Haag. Wij zijn hierover in gesprek met de organisatoren en het vastgoedbedrijf.  

Vanwege de locatie, de centrale ligging en de bereikbaarheid richten wij ons op statushouders uit Den 

Haag, Voorburg, Leidschendam en Wassenaar. 

 



2.4. Tijdsplanning  
Om de behoefte te peilen en draagvlak en bekendheid te creëeren zijn we begin 2018 met een klein 

eigen budget workshops gaan geven, totdat we het project daadwerkelijk kunnen starten. Het project 

Mijn Buuf kan slechts starten in een eigen ruimte.  

 

Vanaf het moment dat we een eigen ruimte hebben willen wij starten met een pilotperiode van 1 jaar.  

In dit jaar willen wij: 

• Eventueel aanpassingen aan de ruimte doen en inrichten; 

• Meer creatieve talenten gaan werven 

• Workshops gaan geven in het atelier 

• De worshops uitbreiden naar meer buurtcentra. 

• Onderzoeken welke van de activiteiten voldoende inkomsten genereren om het atelier 

kostendekkend te laten werken. 

 

De ruimte in de Anna van Hannoverstraat zal maximaal 5 jaar beschikbaar zijn. Afhankelijk van de 

resultaten gedurende de pilot van een jaar zullen wij bepalen of wij daar, op een andere plaats of niet 

verder doorgaan met Mijn Buuf.  

Na de pilotperiode moet zichtbaar zijn hoe Mijn Buuf minimaal kostendekkend moeten kunnen werken 

en zou Mijn Buuf een coöperatie of een sociale onderneming kunnen worden. Stichting DIG zal dan 

een belang houden in de nieuwe rechtsvorm. 

 
 

2.5. Mankracht	
Vooralsnog bestaat het team dat in Mijn Buuf gaat begeleiden uit vijf vrijwilligers: 

- Nicole van Vonderen, marketeer en bijna zelfstandig ondernemer 

- Lisa Schmidt, kunstenaar en zelfstandig ondernemer 

- Neyruz, illustratrice en statushouder 

- Carolien Lohmeijer-Groen, vanuit stichting DIG, ondernemer 

- Petra Prent-Hofker, vanuit stichting DIG, zelfstandig ondernemer 

 

Neyruz en Lisa zijn allebei kunstenaar. Neyruz is Syrische en woont pas 2 jaar in Nederland. In Syrie 

en Dubai heeft zij als illustratrice gewerkt. Haar droom is om in Nederland een atelier/winkel te helpen 

opzetten, zoals Mijn Buuf. Neyruz heeft veel ervaring in het geven van workshops. Zij wordt door 

Migrant Inc. begeleid in het proces naar zelfstandig ondernemer. 

Lisa heeft na haar studie gereisd en bij een educatief programma voor kansarme jongeren in Suriname 

gewerkt. Zij is als kunstenaar zelfstandig ondernemer en geeft diverse workshops.  



Nicole heeft jarenlange ervaring als marketeer bij o.a. Den Haag Marketing en zet nu haar eigen bedrijf 

op. Als marketeer peilt zij de behoeftes van de doelgroepen bij het opzetten en uitvoeren van dit 

initiatief. 

Carolien is vanuit de stichting al bijna twee jaar regelmatig bezig met projecten ten behoeve van 

vluchtelingen en statushouders. Daarnaast is zij mede-eigenaar van de het online tijdschrift, Literair 

Nederland.  

Petra is vanuit de stichting al bijna twee jaar dagelijks bezig met alle projecten van de stichting. 

Daarnaast heeft zij een eigen webshop en productielijn in smartphonehoesjes, die zij vanuit een 

coworking-constructie in een winkel runt. 

Met een eigen ruimte willen wij het aantal creatieve talenten uitbreiden tot 5 Nederlandse en 5 met een 

vluchtelingenachtergrond. Deze zullen in koppels de bezetting in het atelier verzorgen. 

Andere taken zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers uit ons eigen netwerk die zich inmiddels 

hebben aangeboden.  

 

 

 

2.6. Stakeholders	
• Gemeente Den Haag; project SamenHaags. Voor het onderdeel Maatschappij Oriëntatie zal het 

atelier een werkplek zijn.  

• Anna&Co; de community waar statushouders en studenten gaan wonen, willen activiteiten in de 

gezamenlijke ruimte.  

• Littlebitz; het platform waarmee transacties naar de vluchtelingen in kampen kunnen worden 

gedaan. 

• Gemeente Wassenaar/Voorburg/Leidschendam. 

• Vluchtelingenwerk 

• Diverse buurtcentra; gebruik van de ruimte voor extra activiteiten. 

• Redhead Art; gebruik atelier-/winkelruimte in ruil voor geven workshops en begeleiding andere 

talenten. 

• Andere creatieve zelfstandigen die wij na het vinden van een eigen ruimte kunnen aantrekken. 

Gebruik ruimte in ruil voor geven workshops en begeleiding andere talenten. 

 

 

 

 

 



2.7. Communicatie en publiciteit	
Communicatie vindt plaats via: 

• sociale media,  

• een eigen website,  

• communicatiekanalen van de stakeholders 

• flyers bij taalscholen 

• mond-op-mond door bezoekers van Mijn Buuf 

 

2.8. Evaluatie	
 

Tijdens pilotperiode beogen wij om: 

 

• tenminste vijf vrouwen te laten werken op tree 6 

(als zelfstandig ondernemer) in Mijn Buuf. 

• tenminste vijf vrouwen te laten werken op tree 5 

(ondersteuning tot zelfstandig ondernemerschap) in 

Mijn Buuf. 

• tenminste 30 vrouwen op tree 4 te laten werken (in 

buurtcentra of in Mijn Buuf gezamenlijk 

verkoopbare producten te laten maken waarbij de 

winst wordt gebruikt om nieuwe dingen te maken). 

• tenminste 250 mensen te laten participeren op tree 

3 (mee te laten doen aan een workshop). 

• Voldoende klanten in de (online)winkel te krijgen 

om een omzetdekking uit de verkoop van minimaal 3000€ op jaarbasis te genereren.  

• Duidelijk te hebben welke activiteiten aansluiten op de behoefte en op welke manier deze de 

kosten kunnen dekken. 

 

 

2.9. Exploitatie/verduurzaming 
 

Afhankelijk van de resultaten in het eerste jaar zullen wij bepalen of wij verder doorgaan met Mijn Buuf.  

Tijdens de pilotperiode zullen wij moeten onderzoeken met welk verdienmodel Mijn Buuf minimaal 

kostendekkend moeten werken en dan zou Mijn Buuf een coöperatie of een sociale onderneming 

kunnen worden. Stichting DIG zal dan, indien mogelijk, een belang houden in de nieuwe rechtsvorm. 

 



2.10. Verspreiding 
Mocht Mijn Buuf een succes worden, dan zou ook op andere locaties een zelfde constructie kunnen 

worden opgezet. Niet alleen voor statushouders, maar ook voor wijken/steden waar de integratie en 

participatie van vrouwen laag is, zou het concept kunnen worden toegepast. 

 

 

2.11. Begroting/dekking 
 

 

Voor de pilotperiode van een jaar denken wij € 26.385,00 nodig te hebben.  

Opbrengsten uit de betaalde workshops en verkoop van artikelen zijn geschat op € 7800,00. 

In hoeverre deze opbrengst ten goede komt aan het atelier hangt af van de groep waardoor deze 

producten zijn gemaakt. Een deel van de opbrengsten zal ten goede komen van goede doelen in 

vluchtelingenkampen. 

Wij hebben aanvragen van gedaan bij:  

• Stichting DOEN (€ 9000,00) 

• Het Oranjefonds (€ 9000,00) 

• Fonds 1818 (€ 9000,00) 


