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1. Mijn Buuf in het kort 

Mijn Buuf is een atelier dat zich richt op sociaal geïsoleerde (migranten)vrouwen. De taal niet 

voldoende spreken, de zorg voor het gezin, het gebrek aan familie/vrienden/kennissen in de 

directe omgeving, culturele achtergrond, huiselijk geweld, financiële problemen, zijn redenen 

waardoor vrouwen niet of weinig actief deelnemen aan de samenleving. Deze vrouwen voeden 

echter wel een nieuwe generatie Nederlanders op, terwijl de meesten nauwelijks weten hoe 

Nederland ‘werkt’.  

 

In het pilotjaar merkten wij dat de verhalen en achtergronden van deze vrouwen nog 

schrijnender zijn dan wij in eerste instantie dachten. Daardoor hebben zij per definitie al een 

achterstand in (arbeids)participatie. Tel daarbij op: onvoldoende taalbeheersing, soms 

laaggeletterdheid en geen of nauwelijks opleiding, waardoor ook de gemeente hen vaak 

bestempelt als ongeschikt voor arbeidsparticipatie. Onze ervaring is dat veel van deze vrouwen, 

juist doordat zij een verleden hebben met misbruik, huiselijk geweld of oorlog, geweldige 

doorzetters zijn. Hun loyaliteit en inzet bleek enorm. En het gebrek aan opleiding compenseren 

zij met andere talenten. Zij hebben juist een omgeving nodig waar hun talenten gezien en 

gestimuleerd worden, om zichtbaar te worden in de samenleving. Hierdoor zijn wij extra gedreven 

deze bijna onzichtbare groep te ondersteunen! 

 

Samen produceren is geen doel bij Mijn Buuf, maar een middel om vrouwen te empoweren, 

omdat wij denken dat zelfredzaamheid de basis is voor zelfregie, zelfontplooiing en emancipatie.  

Mijn Buuf is de springplank van het aanrecht naar de samenleving.  

Juist de overeenkomsten ervaren tussen de verschillen in sociale klasse, opleiding, 

achtergrond, cultuur enz. door met elkaar aan een gezamenlijk doel te werken, schept een band 

en geeft zelfvertrouwen. Over de verschillen spreken wij vaak met respect tijdens het werk of de 

koffie, om elkaar te leren begrijpen en vooroordelen weg te nemen.  

 

Bij Mijn Buuf werken we in twee of drie fases toe naar een of meer treden hoger op de 

participatieladder. Naast het (her)ontdekken van eigen vaardigenheden, talenten en interesses, 

maken training, coaching en begeleiding op maat, het mogelijk deze stappen te zetten. Onze 

ervaring leert dat vrouwen uit deze doelgroep door hun achtergrond langer de tijd nodig hebben 

om tot (arbeids)participatie te komen. Wij bieden hulp bij het zoeken naar oplossingen voor 

persoonlijke problemen die remmend werken op participatie en geven informatie over het leven 

en de regels in Nederland. 
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Begeleiding bij Mijn Buuf wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Hiervoor is gekozen, 

omdat deze gelijkwaardigheid in werk -iedereen werkt immers mee- de vrouwen veel sneller een 

vertrouwd gevoel geeft. De vrijwilligers zijn allemaal mensen die actief in de samenleving staan 

en brengen hun eigen ervaringen en expertise van daaruit in.  

Voor de expertise die niet in huis is, betrekken wij derden. Op die manier kunnen we 

maatwerk leveren, zijn we flexibel en blijven de kosten relatief laag.  

 

Met Mijn Buuf willen we migrantenvrouwen laten zien dat zelfredzaamheid belangrijk is, zodat 

ze intrinsiek gemotiveerd naar werk gaan zoeken. Of vanuit deze intrinsieke motivatie deel gaan 

nemen aan passend (vrijwilligers)werk of deelname aan een andere groepsactiviteit.  

Voorts willen wij hen zichtbaar maken voor de samenleving, zodat zij de kansen krijgen die zij 

verdienen.  
 

En last but not least: duurzaamheid staat centraal bij Mijn Buuf. Met zoveel mogelijk 

hergebruik van materialen maken wij nieuwe producten. Oude reclamebanners, en -vlaggen, 

kleding en resten stof vormen de basis voor kussens en tassen voor online verkoop of in 

opdracht voor derden. Iedereen werkt naar eigen kunnen mee tot een gezamenlijk resultaat. Met 

de opbrengst ervan kunnen wij weer andere vrouwen de kans geven deel te nemen aan Mijn 

Buuf. Mijn Buuf is circulair op meerdere vlakken! 
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2. Stichting DIG en Mijn Buuf  

Mijn Buuf is sinds 20 februari 2020 een aparte sociale onderneming die de taken van Stichting DIG, 

uitvoert binnen het sociale atelier.  
Stichting DIG houdt toezicht op het naleven van de maatschappelijke doelen. De stichting is 

aandeelhouder voor de winst die Mijn Buuf op termijn hoopt te maken. Het dagelijks bestuur wordt 

uitgevoerd door de andere aandeelhouder, Petra Prent-Hofker. Zij heeft als bestuurder alleen 

zeggenschap en krijgt geen aandeel uit de winst.  

 

3. Mijn Buuf missie, visie, doelstellingen 

Het atelier Mijn Buuf is op 20 februari 2020 opgericht als sociale onderneming. Als pilot was Mijn Buuf 

ruim een jaar één van de initiatieven van Stichting DIG. Stichting DIG is opgericht in 2016. Onder de 

vleugels van de stichting werden twee initiatieven uitgevoerd: Meet-n-Move, sportdagen tussen 

Nederlandse kinderen en kinderen van nieuwkomers. En het atelier Mijn Buuf, voor Nederlandse vrouwen 

en vrouwelijke nieuwkomers.  

Missie  
Als professioneel geleide vrijwilligersorganisatie is onze missie om (sociaal geïsoleerde) vrouwen, met een 

migratieachtergrond, te activeren en te stimuleren in hun zelfredzaamheid als basis voor zelfregie, 

zelfontplooiing en emancipatie. 
Hiervoor biedt Mijn Buuf een vraaggestuurd aanbod. Het gaat daarbij vaak om maatwerk, omdat de 

achtergrond en het ontwikkelingsniveau van de deelneemsters divers is. Door intensieve samenwerkingen 

met andere partijen kunnen wij dit aanbod flexibel toepassen. 

 

 



	 6 

Visie 
Migrantenvrouwen uit Den Haag en omgeving met een afstand tot de maatschappij begeleiden naar een 

zelfgekozen plek in de samenleving voor zichzelf én hun kinderen. 

Doelstelling 
Onze doelstelling is om elke deelnemende vrouw, afhankelijk van de ontwikkelfase waarin de vrouw zich 

bevindt en haar persoonlijke ambities, in een afgebakende periode (van maximaal 1,5 jaar) te laten 
doorgroeien naar de volgende fase in haar ontwikkeling.  

Hierbij gaan we uit van de volgende fasering: 

• Activatie  

• Persoonlijke ontwikkeling 

• Taalontwikkeling  

• Participatie (wat is de zelf gekozen plek in de maatschappij) 

4. 2021 actie- en aandachtspunten  
Voor 2021 hebben wij een aantal actie- en aandachtspunten op de agenda staan, die voortvloeien uit 

de ingezette professionalisering van Mijn Buuf na de pilot. De verwachte resultaten zullen mede afhankelijk 

zijn van de nog geldende Covid-maatregelen.  

 
Actiepunten: 

a. Implementeren deelnemerstraject “De Reis bij Mijn Buuf” 

b. Werving en begeleiding coaches  

c. Taalontwikkeling 

d. Instroom deelnemers  

e. Mijn Buuf Werkt 

f. Vervolgtrajecten voor deelnemers inventariseren 
g. Impactboek “Iedereen is Mijn Buuf” 

h. Vrijwilligersbeleid  

a. Implementatie De reis bij Mijn Buuf 

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

positie bevinden. Mijn Buuf is een atelier dat zich richt op sociaal geïsoleerde (migranten)vrouwen. De 

taal niet voldoende spreken, de zorg voor het gezin, het gebrek aan familie/vrienden/kennissen in de 
directe omgeving, culturele achtergrond, huiselijk geweld, financiële problemen, zijn redenen waardoor 

vrouwen niet of weinig actief deelnemen aan de samenleving. Deze vrouwen voeden echter wel een 
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nieuwe generatie Nederlanders op, terwijl de meesten nauwelijks weten hoe Nederland ‘werkt’. Uit 

onderzoek1 is gebleken dat problemen vaker voorkomen in gezinnen met bepaalde kenmerken. 

Voorbeelden daarvan zijn een laag inkomen, opgroeien in een eenoudergezin, niet-westerse afkomst 

en een laag opleidingsniveau van de moeder. In gezinnen met twee of meer van deze risicokenmerken 
zijn vaker problemen in de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Bij niet-westerse allochtone 

gezinnen in Nederland zijn vaak een aantal van die risicofactoren aanwezig. 

 

Eind 2021, begin 2021 zijn we begonnen met verdere professionalisering van het traject bij Mijn 

Buuf. Daarvoor hebben wij middels een oproep binnen ons netwerk, een HR-adviseur op vrijwillige 

basis aan ons gebonden. Zij heeft het vrijwilligersbeleid verder vorm gegeven, waardoor de taken beter 

duidelijk werden. Ook met haar hebben we het traject dat de deelnemers bij Mijn Buuf doorlopen beter 

kunnen structureren. De deelnemers binnen Mijn Buuf doorlopen de verschillende fases in een  
‘individuele reis’ om geactiveerd te raken en tot zelfontplooiing te komen.  

Deze reis binnen Mijn Buuf verloopt als volgt: 

	
1 publicatie “Culturele diversiteit in opgroeien en opvoeden: feiten en cijfers” Nederlands Jeugd Instituut, 

2013, Deniz Ince en Gert van den Berg) 
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Fase 1: Starten bij Mijn Buuf 
Gezien de omstandigheden waarin de meeste vrouwen zich bevinden is het van groot belang dat 

het eerste contactmoment en kennismaking zeer laagdrempelig plaatsvindt. Een open deur, een 

warme gastvrije ontvangst en een sfeer van zoete inval, geborgenheid en veiligheid zijn dan ook 

belangrijke waarden voor Mijn Buuf om de verbinding te bewerkstelligen. Tijdens die eerste 
gewenperiode gaat de deelneemster deelnemen aan de activiteiten die in het atelier worden 

aangeboden. 

 

Fase 2: Ontwikkeling/persoonlijke groei 
Dan vindt er een korte en eenvoudige intake plaats om een eerste inventarisatie in wensen en 

behoeften te maken en wordt de mate van zelfredzaamheid in kaart gebracht. De basis voor een 

persoonlijk ontwikkel traject binnen Mijn Buuf wordt dan gelegd en er wordt bekeken aan welke 

activiteiten op het gebied van taalontwikkeling en zelfontplooiing de deelneemster gaat deelnemen. De 

Zelfredzaamheidsmatrix is hierbij een hulptool.  

 

Fase 3: Participatie 

Na uiterlijk 3 maanden wordt met de deelneemster besproken waar ze tegenaan loopt in haar 
leven en worden haar ambities verder in kaart gebracht. Dit is het moment om een plan te maken. Het 

plan wordt gemaakt in 1-op-1 begeleiding of in kleine groepjes aan de hand van het intakegesprek met 

hiervoor aangestelde vrijwilligers. Met de coaches worden de toekomst op de middellange en lange 

termijn besproken. Het vormt de basis voor het vervolgtraject van de deelnemer waarin de leerwensen 

en ambitie van de deelnemer centraal staan.  

Elk kwartaal tot maximaal 6 maanden bespreekt het intake-team de vorderingen en de 

vervolgstappen bij de deelnemer. Het proces wordt afgerond met een eindevaluatiegesprek met het 
intaketeam en een warme overdracht naar de volgende fase.  

 

Fase 4: vervolgtraject 
Na de fase Participatie volgt de fase Vervolgtraject. In de professionele ontwikkeling en het 

werknemerschap speelt Mijn Buuf voorlopig geen primaire rol, maar voorlopig slechts een coachende 

en doorverwijzende rol.  

 

De reis die de deelneemster heeft doorlopen is die van kennismaking – interesse – motivatie – 

ambitie. Zij is niet langer meer een toeschouwer, maar een actieve deelneemster en kan de volgende 
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ontwikkelfase in, die haar helpt naar professionele ontwikkeling of eventueel werknemerschap. Dit kan 

eventueel binnen, maar in principe buiten Mijn Buuf plaatsvinden. Indien buiten, dan heeft Mijn Buuf 

slechts een doorverwijzende rol en laat het proces hier los. 

 
In december 2020 is het intaketeam reeds gestart met het spreken van alle deelneemsters. De 

coaches zullen in het eerste kwartaal van 2021 aan de slag gaan. Met een deels gesponsord CRM-

systeem kunnen we gevoelige persoonsgegevens voor wat betreft de privacywetgeving goed opslaan. 

Deelnemers zijn zelf eigenaar van en verantwoordelijk voor hun coachmap, waarmee zij met de 

coaches werken.  

b. Werving en begeleiding coaches 
Voorvloeiend uit het deelnemerstraject met coaches, komt de werving en de begeleiding van de 

coaches. Onze HR-adviseur heeft samen met een coach onder onze vrijwilligers een profiel opgesteld. 

Aan de hand daarvan hebben we in ons eigen netwerk een aantal kandidaten uitgenodigd en 

gekoppeld. Alle coaches hebben werkervaring met coaching en zijn nog steeds werkend, zodat zij ook 

hun netwerk kunnen inzetten om de deelnemers te ondersteunen. Mocht het nodig zijn, dan zullen wij 

opnieuw een vraag naar coaches uitzetten binnen onze eigen netwerken.  

Wij hebben een coördinator en aanspreekpunt aangewezen om de coaches te begeleiden. Met 

Stichting Schuldhulpmaatje hebben wij de afspraak dat wij coaches die aanvullende training nodig 

hebben, via hun project Jobcoachmaatje een training kunnen laten volgen.  

c. Taalontwikkeling 

Met Taal aan Zee zijn we in 2020 begonnen met twee groepen die Nederlandse conversatielessen 

volgen bij Mijn Buuf. De lessen worden aangeboden op niveau A0-A1 en A2-B1. De lessen worden, 
ondanks de beperkingen door de Covid-maatregelen, goed bezocht. Speciaal voor Mijn Buuf zijn de lessen 

tijdens de tweede lockdown doorgegaan, omdat hier in kleine groepjes in de ruimte kan worden gewerkt. 

De vrijwillige docenten komen extra lessen geven, zodat de groepen gesplitst kunnen worden. Hierdoor 

kan deze kwetsbare doelgroep toch gebruik maken van het taalaanbod. Wanneer grotere groepen weer 

mogelijk zijn willen we een tussengroep toevoegen op A1-A2 niveau.  

Met ROC Mondriaan zullen we na de lockdown schrijf- en leeslessen bij Mijn Buuf gaan aanbieden 

voor laaggeletterde deelneemsters.  

Onder de deelneemsters zelf is een werkgroep gestart die extra aanbod van conversatiemomenten bij 
Mijn Buuf gaat faciliteren. Zij gaan aan de hand van zelf ingebrachte onderwerpen wekelijks minimaal 1 uur 

extra oefenen in kleine groepjes die zij zelf op niveau samenstellen. De onderwerpen kunnen uit de 

actualiteiten komen, vragen die na de lessen zijn gebleven, extra grammatica of zijn praktische 

onderwerpen. Op die manier oefenen ze de taal extra, maar leren zij ook om hulpvragen neer te leggen bij 

anderen als ze er zelf niet uit komen en met elkaar naar oplossingen te zoeken.  
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d. Instroom deelneemsters  
Nieuwe deelneemsters verwachten we in 2021 vanuit de afdelingen Integratie en Participatie van de 

Gemeente Den Haag, met wie we hiervoor een contract hebben dat in ieder geval tot juli 2021 loopt. Na 
evaluatie zullen we nieuwe afspraken maken of de huidige voortzetten.  

Vanuit andere organisaties (Schuldhulpmaatje, Stichting Rumi, Den Haag Doet) krijgen wij regelmatig 

aanvragen om deelnemers te plaatsen. En wij krijgen nog steeds ‘spontane’ binnenlopers die graag willen 

aansluiten. Deze kunnen wij echter door de Covid-maatregelen slechts mondjesmaat plaatsen. We hebben 

daarom een wachtlijst voor als er weer versoepelingen plaatsvinden.  

 

e. Mijn Buuf Werkt 

In het atelier maken wij met een klein vast groepje vrijwilligers de opdrachten. Deze vrijwilligers komen 

deels uit het bestand van deelneemsters en leveren een dusdanige ondersteuning, dat zij zijn 

doorgegroeid binnen Mijn Buuf. Zij worden in hun werk ondersteund door en zullen zelfstandig begeleiding 

geven aan andere deelneemsters binnen het Mijn Buuf traject. Zo lang de Covid-maatregelen gelden, 
zullen wij maximaal 8 deelneemsters per dag laten meewerken. Wanneer er weer ruimte voor versoepeling 

is kunnen wij dat aantal verhogen.  

Voor 2021 staan inkomsten uit opdrachten en losse verkoop begroot. De inkomsten vanuit workshops 

zullen zolang de Covid-maatregelen van kracht zijn, nihil zijn. Doordat veel bedrijven en particulieren het 

tijdens de Corona-crisis zwaarder hebben, zullen de inkomsten vanuit losse verkoop en opdrachten niet 

erg groeien. Voor het aannemen van opdrachten geldt dat we deze moeten kunnen uitvoeren met het 

dagelijks maximale aantal deelnemers/vrijwilligers in de ruimte. 
Opdrachten krijgen wij veelal vanuit onze samenwerkingspartners Image Building en Faber Exposize. 

 

Behalve inkomsten uit de productie, is in februari 2020 ook een sociaal uitzendbureau opgericht. Ook 

hiervoor geldt dat we de activiteiten binnen het uitzendbureau in de ijskast hebben geparkeerd, omdat er 

vanwege de Corona-crisis minder tijdelijk werk voorhanden is.  

 

f. Uitstroom deelnemers  
Ook door de Covid-maatregelen is werk voor on-/laaggeschoolden die ook de taal niet goed beheersen 

lastiger te vinden. Met het tijdelijk parkeren van ons uitzendbureau, zijn we afhankelijk van andere 

arbeidsparticipatietrajecten bijvoorbeeld binnen de Gemeente Den Haag. Verder proberen wij snuffelstages 

bij bedrijven uit ons eigen netwerk te organiseren voor deelneemsters en kijken wij naar ander 

vrijwilligerswerk. Ook daar is door de Covid-maatregelen op dit moment lastig ruimte in te vinden. Zodra de 

maatregelen versoepelen zullen wij daar weer actiever op inzetten.  
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Aandachtspunt is het vinden van een passende dagbesteding of licht vrijwilligerswerk voor 

deelneemsters die om gezondheidsredenen niet veel mogelijkheden hebben.  

 

Wij verwachten dat wij in 2021, afhankelijk hoe lang de Covid-maatregelen van kracht blijven: 

• 20-40 vrouwen op tree 2, 3 en 4 laten meedoen op de participatieladder en begeleiden naar een of 

twee treden hoger; 

• zoveel mogelijk binnen of met hulp van ons eigen netwerk, 5-10% van de deelnemers te laten 

uitstromen naar tree 5 of 6 in werk dat aansluit bij hun talenten, interesses en ambities. Of dat zij 

door bemiddeling naar (aanvullende) scholing die werk tot gevolg zal hebben. 
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g. Impactboek “Iedereen is Mijn Buuf” 
Al enige tijd maken wij ons zorgen om de zichtbaarheid van onze doelgroep bij de overheid. De mate 

van participatie door migrantenvrouwen zonder in Nederland bruikbare opleiding, voldoende 

taalbeheersing en/of met een gezin is matig tot slech,t met mogelijk sociaal isolement tot gevolg. Dit heeft 

niet alleen effect op het welzijn van de vrouwen zelf, maar ook op dat van hun kinderen, waardoor ook de 

kinderen in hun ontwikkeling geremd kunnen worden.  
Om aandacht te vragen voor de problemen waar deze vrouwen mee worstelen, de beperkingen die zij 

daardoor ervaren en de mogelijke gevolgen die dat voor een volgende generatie kan hebben, willen wij 

middels een boek de impact van onze werkwijze laten zien.  

Met dit boek willen we aan de hand van verhalen van deelneemsters, vanuit bedrijven die ons vanuit 

maatschappelijke betrokkenheid steunen, vanuit fondsen en vanuit onze vrijwilligers aandacht vragen voor 

de doelgroep en maatschappelijk ondernemen met als rode draad: “Iedereen is Mijn Buuf”. De verhalen 

zullen we ondersteunen met relevante data. 

Voor de realisatie van dit boek hebben we een aantal partijen bereid gevonden om ons daarmee te 
ondersteunen. Een schrijfster zal studenten van de School voor Journalistiek begeleiden met het afnemen 

van de interviews en het doen van onderzoeksjournalistiek om data te vergaren. Een fotograaf zal 

portretten maken ter illustratie. Twee communicatie-specialisten zullen het impact-deel begeleiden. Een 

journalist van de Volkskrant zal de eindredactie doen en een medewerker van de Raad voor 

Volksgezondheid en Samenleving zal ons verder adviseren. Via enkele fondsen hebben we het overige 

bedrag voor de realisatie ervan ontvangen. Dit boek zal halverwege 2021 uitkomen. Daar willen we 

webinars aan koppelen voor geïnteresseerden in de doelgroep en vanuit andere (startende) sociale 
ondernemingen.  

 

5. Vrijwilligersbeleid  
In 2021 hebben wij een nieuw vrijwilligersbeleid ingevoerd ter professionalisering van de organisatie. 

De vrijwilligers die vanaf de pilot meewerkten in het atelier, zijn niet per definitie vrijwilligers die als 

coachende begeleider zouden kunnen werken. Hiertoe heeft de HR-adviseur eerst een inventariserende 
gespreksronde gehouden met alle vrijwilligers. De taken benoemd en gekeken waar overeenkomsten 

waren en waar de interesses en kwaliteiten lagen. Paul van Ass, voormalig bondcoach heren hockey, 

trapte de presentatie van de resultaten af, met een inspirerende toelichting over samenwerken in een team 

en je positie daarin.  

Dit nieuwe vrijwilligersbeleid wordt vanaf het voorjaar van 2021 gehanteerd.  
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6. Algemene informatie 

 

Mijn Buuf, atelier voor Wereldvrouwen 
Bestuurder: Petra Prent-Hofker 

KvK nummer: 77416996 

Adres:  Wilhelmina van Pruisenweg 55, 2595 AN Den Haag 

Telefoonnr:  +316 46 49 59 49 

Website:  www.mijnbuuf.nl 
E-mailadres:  info@mijnbuuf.nl 

 

Stichting Dutch Integration Group 
Bestuur: Thierry Burgemeestre (voorzitter), René Piers (penningmeester), Floris van 

der Linden (secretaris) 

KvK nummer:  66277426 

Adres:  Wilhelmina van Pruisenweg 55, 2595 AN Den Haag 

Telefoonnr:  +316 46 49 59 49 

Website:  www.dutchintegrationgroup.nl  

E-mailadres:  info@dutchintegrationgroup.nl 

 

Organigram Mijn Buuf 

	


