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Introductie

 Wie zijn wij

 Humanitas: Sirvani Yagmur

 PIP: Sterre Attema en Simon Schuring

 Ondernemers: Yamen Erksousi en Mustafa Taleb



Agenda

 Maatschappelijke Begeleiding Vluchtelingen

 PIP

 Het eerste succes

 Eigen ervaringen



Maatschappelijke Begeleiding 

Vluchtelingen

 Kennismaking deelnemer en Humanitas

 Koppelen aan startcoach en trajectcoach

 Het vinden van werk



De feiten over bijstandsgerechtigden en 

ondernemerschap
 In 2016 is het aantal mensen in de bijstand opnieuw gestegen: 463.000 

mensen

 Grote stijging doordat er meer asielzoekers zijn

 Economische crisis treft mensen met een niet-Westerse achtergrond harder

 Al gauw 15% van de mensen in de bijstand is ondernemend genoeg om een 

bedrijf te hebben

 Bij statushouders kan dit getal nog wel eens hoger liggen

 Een eigen bedrijf betekent bijdragen aan de samenleving in plaats van 

gebruik maken van bijstand en toeslagen!



Project Inspiratie Programma

 Een samenwerking van Humanitas Groningen en LOMAX

 Wat doet PIP?



Project Inspiratie Programma

 De 5 fases van PIP

FASE DOEL

Fase 1: Werving van deelnemers Enthousiaste deelnemers kennen PIP

Fase 2: Selectie van deelnemers Deelnemers met potentie krijgen een coach

Fase 3: De samenwerking Het businessplan ligt op tafel

Fase 4: De financiën Financiering is geregeld

Fase 5: 3-jarige begeleiding De onderneming loopt en deelnemer kan het 

zelfstandig managen



Selectie van de deelnemers

 Hoe selecteren wij?

 Wat als iemand niet geschikt is?

 Ideeën die nu lopen



De businesscoach en de deelnemer

 Hoe verloopt de samenwerking?

 Wat komt er allemaal bij kijken?

 De 3-jarige begeleiding



Het eerste succes

 Eerste EKO-kipdöner restaurant van Nederland

 Het bedrijfsplan

 Triodos



Eigen ervaringen

 Verschil tussen Nederland en Syrië qua ondernemen

 Hoe ben ik met het idee gekomen om een bedrijf op te starten

 Samenwerking met PIP



Vragen?
Contact: Inpiratieprogramma@gmail.com

mailto:Inpiratieprogramma@gmail.com

