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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan van Wereldwijven 2021-2024. 
Middels dit plan geven we u inzicht in wie we zijn; wat ons verhaal is, onze visie en missie. Waar we staan, 
welke ambities we hebben.   
Groeien is een organisch proces. Het vraagt om sensitief zijn, afstemmen, bijstellen, open staan voor wat er 
op je pad komt. Maar het vraagt ook om richting kiezen, concretiseren, aanpakken. Middels dit beleidsplan 
geven we handen en voeten aan onze ambities.  
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Ons verhaal 
Een statig herenpand, in het centrum van Dordrecht, met een kleurrijke etalage. Daar bevindt zich ons 
atelier. Kleur vindt u niet alleen terug in de etalage, maar ook in de groep vrouwen afkomstig uit alle hoeken 
van de wereld; van Turkije, Irak en Syrië, tot Curaçao, Sierra Leone en Somalië.  
In 2011 is Wereldwijven ateliers opgericht vanuit het idee een plek te creëren waar vrouwen met allerlei 
(culturele) achtergronden die buiten de boot dreigen te vallen op een creatieve en zinvolle manier bezig 
kunnen zijn. Want hoe vind je je weg in een land dat zo anders is dan je thuisland, waar je de taal niet of 
nauwelijks spreekt, waar je bepaalde gewoontes niet begrijpt, waar je geen sociaal vangnet hebt? 
Wereldwijven ateliers biedt deze vrouwen een veilige plek, een plek waar ze zich welkom voelen, herkenning 
vinden, ondersteund worden in het vinden van hun weg in onze maatschappij, leren trots op zichzelf te zijn. 
Dat we daar in slagen blijkt wel uit het feit dat er meer dan tachtig vrouwen(!) bij ons werkzaam zijn.  
Verbonden door naald en draad maken deze vrouwen bijzondere kussens die allen uniek zijn. Door de keuze 
voor exclusieve stoffen, gedurfde combinaties en de afwisseling in brei-, haak- en borduurtechnieken 
ontstaan unieke kussens. Stoffen worden letterlijk door tientallen handen, met elk hun eigen handschrift, 
geborduurd voordat ze in een kussen verwerkt worden. 
Ons naaiatelier (opgericht in 2016), waar we kleinschalige opdrachten uitvoeren voor ontwerpers en 
bedrijven, is uitgegroeid tot een atelier waar een hoge kwaliteit wordt geleverd en dat vaste opdrachtgevers 
aan zich heeft weten te verbinden.  

Visie 
Kwaliteit dat is waar Wereldwijven ateliers voor staat. Kwaliteit in het contact met elkaar, kwaliteit ten 
aanzien van onze producten, de materialen waar we mee werken. Met liefde voor design, kleur, textiel en 
schoonheid. Om vrouwen uit de Drechtsteden met een migratieachtergrond die verkeren in een kwetsbare 
positie, onderdeel te laten zijn van de maatschappij waarin we leven en een bijdrage te leveren aan het 
vergroten van hun welbevinden. Dat doen we gezamenlijk, met elkaar, door middel van verbinding, door 

middel van inclusiviteit.  

Missie  
Wij stellen ons een samenleving voor waarin iedereen zijn plek heeft, ongeacht je opleidingsachtergrond, 
geboorteland of levenservaring. Een sociaal netwerk, individuele ontplooiing en versterking van de eigen 
kracht zijn hierbij essentieel. Beheersing van de Nederlandse taal is hierbij een belangrijke tool, maar ook het 
delen van levenservaringen.  
Dit doen wij door gezamenlijk te werken aan producten die met liefde zijn gemaakt. Handgemaakte 
producten, zoals onze eigen kussens, maar ook productiewerk in kleine oplages voor opdrachtgevers. 

Huidige situatie 
Wereldwijven ateliers is een sociale onderneming met een winkel, een handwerkatelier en een naaiatelier. 
Momenteel zijn er ruim tachtig vrouwen bij ons werkzaam afkomstig uit zo’n 27 landen. De groep vrouwen 
bestaat voor één derde uit vrouwen met een Nederlandse achtergrond en twee derde uit vrouwen die elders 
zijn geboren. Van deze totale groep is ongeveer 40% werkzaam als vrijwilliger en ongeveer 60% als 
participant via één van de gemeenten uit de Drechtsteden. Het merendeel van de participanten heeft 
nauwelijks tot geen opleiding en/of werkervaring, een beperkt sociaal netwerk en een migratieachtergrond al 
dan niet met een oorlogstrauma.  
Gezamenlijk werken deze vrouwen aan projecten in het handwerk- of naaiatelier. De uitwisseling die tijdens 
het werken tussen deze vrouwen plaatsvindt draagt eraan bij dat vrouwen de Nederlandse taal kunnen 
oefenen en vaardig worden. Maar ook dat ervaringen over sociaal-maatschappelijke onderwerpen gedeeld 
kunnen worden, waardoor de vrouwen steun kunnen vinden bij elkaar en een breder perspectief krijgen op 
de wereld.  Doordat we een erkend leerbedrijf zijn bieden we deze ervaring ook aan studenten.  
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Wereldwijven ateliers heeft tevens een belangrijke preventieve functie. Het wekelijkse contact dat we met de 
vrouwen hebben, verlaagd de drempel om persoonlijke verhalen te delen. Vrouwen vragen uitleg over een 
formele brief van een instantie, we helpen met het regelen van een betaling als iemand daar zelf niet 
uitkomt, we verwijzen door naar het sociaal wijkteam als we zien dat iemand meer  
ondersteuning nodig heeft. 

Participatieplek 
Wereldwijven ateliers is een participatieplek in Dordrecht voor de inwoners uit de Drechtsteden.  
Het primaire doel van een participatieplek is het vergoten van het welbevinden van de 
participanten; kwaliteit van leven verhogen door middel van activering. 
Subdoelen zijn: 

- Het opdoen van sociale contacten. 
- Een bijdrage leveren aan de samenleving, er worden nuttige en 

zinvolle  
werkzaamheden gedaan; 

- Het in beeld brengen van de mogelijkheden en beperkingen van de 
participant; 

- Persoonlijke groei van de participant stimuleren; 
- Het afschalen of voorkomen van zwaardere zorg; 
- Verminderen van de behoefte aan mantelzorg; 
- Het opdoen van arbeidsvaardigheden. 

De participatieplekken zijn niet gericht op arbeidstoeleiding. In uitzonderlijke gevallen kan het zo 
zijn dat een participant zich ontwikkelt naar betaald werk. 

Handwerkatelier 
Een participant of vrijwilliger start vrijwel altijd in het handwerkatelier, waar met name de handgeborduurd 
kussens worden gemaakt. Doordat we gebruik maken van simpele steken is borduurervaring niet vereist. We 
zijn hierdoor laagdrempelig en kunnen een grote groep vrouwen een plek aanbieden.  
In het handwerkatelier wordt aan de volgende vaardigheden gewerkt: 

- Arbeidsvaardigheden als: op tijd komen, je afmelden als je ziek bent, afspraken buiten werktijd 
plannen, initiatief tonen, elkaar helpen, elkaars mening respecteren, een rooster kunnen lezen. 

- Sociaal-emotionele vaardigheden als: grenzen aangeven, gevoelens uitspreken, ruimte innemen, 
positief realistisch zelfbeeld.  

 
Waar mogelijk stimuleren we de vrouwen hun vaardigheden uit te breiden om ze door te kunnen laten 
stromen naar het naaiatelier of de winkel. 

Naaiatelier 
Indien bij aanvang blijkt dat een participant of vrijwilliger naaiervaring heeft en affiniteit heeft met de 
werkzaamheden in het naaiatelier, kan deze persoon in het naaiatelier geplaatst worden.  
Maar ook wanneer iemand werkzaam is in het handwerkatelier en aangeeft haar vaardigheden te willen 
uitbreiden kan er gekeken worden of plaatsing (geheel of gedeeltelijk) in het naaiatelier haalbaar is.  
De coördinator van het naaiatelier toetst de naaivaardigheden van de desbetreffende persoon en beoordeeld 
in overleg met de zakelijke en creatieve leider wat passend is.  
In het naaiatelier wordt aan de volgende vaardigheden gewerkt: 

- Arbeidsvaardigheden als: op tijd komen, je afmelden als je ziek bent, afspraken buiten werktijd 
plannen, initiatief tonen, elkaar helpen, elkaars mening respecteren, een rooster kunnen lezen, 
zelfstandig kunnen werken,  

- Sociaal-emotionele vaardigheden als: grenzen aangeven, gevoelens uitspreken, ruimte innemen, 
positief realistisch zelfbeeld.  

- Naaivaardigheden: netjes en consequent kunnen stikken, kwaliteit kunnen herkennen, ruimtelijk 
inzicht hebben.  

“Ik wil graag contact. Ik 

ben een veelprater.” 

Yaasmiin 
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Winkel 
Wereldwijven ateliers heeft grenzend aan het handwerk- en naaiatelier, een fysieke winkel in het centrum 
van Dordrecht. Hier worden de eigen handgemaakte producten verkocht en ingekochte artikelen die 
aansluiten bij het assortiment. 
Doordeweeks wordt de winkel bemand door de creatieve en zakelijke leider (zie kopje Werknemers). Voor 
het weekend (elke zaterdag en één keer per maand zondag) is er een pool van vrijwilligers, participanten en 
betaalde krachten.   
Het werken in de winkel draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende vaardigheden: 

- Verantwoordelijkheid: op tijd openen en sluiten van de winkel, omgaan met geld en een 
kassasysteem, zelfstandig kunnen werken. 

- Sociale vaardigheden: op klanten durven afstappen, actieve luistervaardigheden, kunnen inleven in 
de ander.  

- Verkoopskills: kunnen aanvoelen waar iemand naar op zoek is, een product kunnen aanprijzen, oog 
voor detail, de winkel netjes kunnen houden, om kunnen gaan met een verkoopsysteem.   

Begeleiding 
De dagelijkse begeleiding is in handen van twee medewerkers, in totaal 1,3 fte. 
Zij zijn aanspreekpunt voor alle werkzaamheden betreffende Wereldwijven ateliers, d.w.z.: 

- Dagelijkse begeleiding van de vrijwilligers, participanten en stagiaires in het handwerkatelier, 
naaiatelier en de winkel; 

- Het voeren van ontwikkelgesprekken, gericht op groei in persoonlijke- en sociale vaardigheden, met 
de participanten; 

- Aansturing interne taalcoach en coördinator naaiatelier; 
- Rapportage voortgang resultaten aan het bestuur; 
- Ontwikkeling huiscollectie Wereldwijven ateliers; 
- Acquisitie en begeleiding opdrachten door derden; 
- Public relations activiteiten; 
- Onderhouden van contacten met gemeente, matchingsunit van MEE, taalcoaches van Prago, en 

andere externen.  

Ambities 
Wereldwijven ateliers heeft de ambitie nog meer en op een breder vlak vrouwen met een 
migratieachtergrond uit de Drechtsteden die in een kwetsbare positie verkeren, te ondersteunen in het 
vergroten van hun welzijn. Dit door middel van activiteiten die hier direct op gericht zijn zoals voorlichting 
over een gezonde leefstijl, maar ook indirect door een bredere afzetmarkt voor onze producten te genereren 
en onze inkomsten te vergroten zodat nieuwe activiteiten gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid 
van de vrouwen gefinancierd kunnen worden.  

Doelstelling 2025 en activiteiten 
- We dragen bij aan het vergroten van het welzijn van de 

participanten. 
Dit doen we door activiteiten gericht op verschillende 
leefgebieden, zoals onderwijs/arbeid, gezondheid, sociaal-
emotioneel welzijn. 

o Vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid  
➢ Tijdens het werk bij Wereldwijven ateliers 

worden de participanten gestimuleerd de 
Nederlandse taal te spreken.  
Dit doen we door groepen samen te stellen die divers in samenstelling zijn; 
verschillende nationaliteiten en een combinatie van participanten en vrijwilligers. 

“Ik geniet van rust, durf 

vragen te stellen en heb veel 

geleerd bij Wereldwijven.” 

Run 
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Van vrijwilligers wordt verwacht dat ze actief het gesprek met participanten aan 
gaan, zodat er geoefend kan worden met de Nederlandse taal.  

➢ We bieden Nederlandse taalles aan op A1 niveau. Dat dit in het atelier, en dus op een 
bekende plek, wordt gegeven werkt drempelverlagend. Actuele maatschappelijke 
thema’s zijn onderwerp van de taalles. 

➢ Er is regelmatig contact met Prago, een organisatie die via de gemeenten in de 
Drechtsteden Nederlandse taalles aanbiedt aan mensen die niet/beperkt in het 
Nederlands (onder A1 niveau) en hun moedertaal kunnen lezen en schrijven. 

o Aansluiten bij de talenten en ontwikkelwensen van de participanten 
Een deel van de vrouwen die bij ons werkt heeft geen naaiervaring, maar wel de wens om dit 
te leren. Aangezien deze groep groeit, willen we structureel naailes gaan geven op een niveau 
en een tempo dat bij de vrouwen aansluit.    

o Bijdrage leveren aan de gezondheid van de participanten  
Een groot deel van de vrouwen die bij Wereldwijven ateliers werkzaam zijn kampt met 
gezondheidsproblemen als obesitas, diabetes en/of een te hoge bloeddruk. Wij willen de 
samenwerking met lokale initiatieven aangaan om de gezondheid van de vrouwen te 
bevorderen.   

o Verbindende factor zijn tussen lokale initiatieven en de participanten 
Er zijn verschillende initiatieven binnen de Drechtsteden 
die gericht zijn op het opdoen van sociale contacten en 
ontwikkeling van de persoonlijke groei. Wij willen onze 
participanten actief informeren over en stimuleren tot 
deelname aan deze activiteiten. 

 
- We zijn financieel gegroeid naar een hybride verdienmodel 

Momenteel bestaat ons inkomen voor 80% uit subsidiegeld. De 
komende drie jaar willen we toegroeien naar een meer hybride 
verdienmodel zodat we financieel een stabielere organisatie zijn 
en meer activiteiten aan de vrouwen kunnen bieden.  
Dit doormiddel van:  

o Hogere verkoop kussens 
➢ Drie verkooplijnen: onze kussens vallen in het hoge segment interieurartikelen. Door 

de kussens op te splitsen in drie lijnen voegen we hier het midden-segment aan toe 
en vergroten we onze klantengroep. De verkooplijnen zullen er als volgt uitzien:  

• Lijn 1 ± €50 

• Lijn 2 ± €100 

• Lijn 3 ± €150  
➢ Webshop: momenteel hebben we enkel een fysieke winkel in Dordrecht. Met een 

webshop hebben we een groter bereik, zowel nationaal als internationaal. In eerste 
instantie zal de webshop Nederlands en Engelstalig zijn en gericht zijn op verkoop in 
Nederland en Europa. 

➢ Meerdere (fysieke) verkooppunten: momenteel worden onze kussens in twee andere 
winkels in Nederland verkocht; de museumwinkel van het Textielmuseum in Tilburg 
en interieurwinkel De Verwondering in Maastricht. Daarnaast via de site 
www.theeyehastotravel.nl.  
Om onze afzetmarkt te vergroten willen we op meerdere plekken in Nederland 
liggen. Belangrijk hierbij is dat de verkopende partij aansluit bij onze identiteit, d.w.z. 
onze sociale waarden en oog voor kwaliteit.  

➢ Meer bekendheid: er ligt een duidelijk en haalbaar PR-plan waar social media een 
onderdeel van is. Er wordt onderzocht in hoeverre stagiaires (bijvoorbeeld van de 
opleiding Communicatie) hier een bijdrage aan kunnen leveren.  

“Ik ben er trots op dat het 

me lukt in het naaiatelier om 

opdrachten voor elkaar te 

krijgen.” 

Sawsan, coördinator 

naaiatelier 

 

 

http://www.theeyehastotravel.nl/
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o Hogere verkoop in onze fysieke winkel 
➢ Zichtbaarheid in de straat vergroten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een 

uithangbord/vlag.  
➢ De vrijwilligers en participanten die nu in de winkel staan in hun ontwikkeling 

stimuleren en bij te scholen op gebied van verkoopvaardigheden. 
o Evaluatie naaiatelier 

In het najaar van 2016 is het naaiatelier opgericht en heeft twee jaar gedraaid met financiële 
ondersteuning van Stichting DOEN. In 2019 is er een doorstart gemaakt. 
Om te kunnen bepalen of het naaiatelier een gezond verdienmodel heeft, is een  
evaluatie noodzakelijk. Tijdens de evaluatie zal er onder meer gekeken worden naar: 

➢ Het uurtarief: welk uurtarief wordt nu gehandhaafd, is dit marktconform en in 
verhouding met het werk dat we leveren? 

➢ De opdrachten: welke soort opdrachten willen we wel/niet, wat kunnen we  
technisch (kijkend naar de vaardigheden van de vrouwen in het naaiatelier), hoeveel 
productieruimte hebben we, uit wat voor soort opdrachten halen de vrouwen 
voldoening? 

 
- Onderbouwing van ons werk door middel van impactmeeting 

Vanuit de diepte-interviews die in 2019 onder onze participanten en hun familieleden zijn gedaan, 
weten we dat we op sociaal, emotioneel en fysiek vlak een bijdrage leveren aan de gezondheid en 
integratie van de participanten. We willen dit ook duidelijk naar derden kunnen laten zien en willen 
daarom een impactmeeting laten afnemen. HBO Drechtsteden is benaderd om te onderzoeken of dit 
mogelijk een afstudeeropdracht van één of meerdere studenten kan worden.  

Organisatie 
Bedrijfsgegevens 
Statutaire naam Stichting Intermezzo  
Handelsnaam  Wereldwijven ateliers 
Adres   Voorstraat 178 
Postcode  3311 ES Dordrecht 
Telefoonnummer 078 6136307 /  
Emailadres:  info@wereldwijvenateliers.nl  
Website:   www.wereldwijvenateliers.nl  
RSIN   006956178 
KvK-nummer  41119415 
Wereldwijven ateliers heeft een ANBI status 

Operationeel team 
- Mevr. L. IJzerman | Creatieve leiding 
- Mevr. M. Schakel | Zakelijke leiding 
- Mevr. S. Mohamed | Coördinator naaiatelier 
- Mevr. M. van Wijngaarden| Begeleider naaiatelier en medewerker winkel 
- Mevr. H. van der Mast | Taalcoach 

Bestuur 
Wereldwijven ateliers heeft een bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de stichting en haar activiteiten. 
Het bestuur bestaat uit vijf leden: 

- Mevr. M. de Bos | Voorzitter 
- Dhr. P. Ferket | Penningmeester 

mailto:info@wereldwijvenateliers.nl
http://www.wereldwijvenateliers.nl/
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- Mevr. C. Janszen |Secretaris 
- Mevr. A. Songul | Algemeen bestuurslid  

Activiteiten bestuur 
- Vaststellen beleid en toezicht op de activiteiten 

Het bestuur, de creatieve leider en zakelijke leider komen minimaal viermaal per jaar bijeen voor een 
bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.  
Eenmaal per jaar is er een beleidsdag met het bestuur, de creatieve leidinggevende en zakelijke 
leidinggevende, waarin de koers voor het komende jaar wordt bepaald. 

- Ondersteuning operationeel team 
Het bestuur ondersteunt het operationele team in de vorm van ambities verhelderen en het 
concretiseren van doelen. Waar mogelijk wordt de expertise die de bestuursleden hebben ingezet 
voor concrete activiteiten. Momenteel omvat dit: 

o Mevr. De Bos neemt namens Wereldwijven ateliers deel aan het platform Opdrecht Sociaal; 
o Dhr. Ferket  onderhoudt contact met de boekhouder en de accountant, ziet toe op de 

belastingaangifte en stelt elk kwartaal een financieel verslag van de stichting op; 
o Mevr. Janszen stelt een communicatieplan op en is actief betrokken bij het opzetten van de 

webshop; 
o Mevr. Songul brengt in kaart welke lokale initiatieven er zijn op het gebied van gezondheid, 

sociale contacten en ontwikkeling van de persoonlijke groei en onderzoekt de mogelijkheden 
tot/neemt acties t.a.v. samenwerken.   

- Financiën 
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn 
onder meer: 
1. Jaarlijks een begroting opstellen; 
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren; 
3. Beheren van de gelden; 
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen. 

Vergoeding bestuursleden 
De bestuursleden verrichten hun werk onbezoldigd.  
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