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Het jaar 2020 is een jaar dat niet snel vergeten 
zal worden. Een jaar waarin we op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst begin februari nog vol 
vertrouwen onze ambities uitspraken, om een 
paar weken later de wereld op slot te zien gaan 
vanwege een pandemie – met snel slinkende 
kansen op banen voor vluchtelingen als één 
van de vele gevolgen. Desondanks was 2020 
ook een jaar waarin werkgevers zich betrokken 
toonden, vluchtelingen wederom veerkrachtig 
bleken en collega-organisaties collegiaal en 
betrouwbaar bleven. Een jaar ook, waarin we 
onszelf als Refugee Talent Hub op meerdere 
fronten opnieuw uitvonden. Noodgedwongen, 
maar niet negatief. En een jaar dat we intens 
beleefden, waarin we resultaten boekten en 
vooruitgang hebben laten zien – maar dat we 
tegelijkertijd graag achter ons laten. Op naar 
een nieuw jaar met nieuwe kansen.

Wilma Roozenboom, directeur Refugee Talent Hub
Februari 2021
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Resultaten in 
een oogopslag 

Meet. Greet. Work.
Wij zijn de Refugee Talent 
Hub, een werkgeversinitiatief. 
Wij brengen vluchtelingen en 
werkgevers dichter bij elkaar 
met betaalde banen als doel. 
Onze droom is een Nederland 
waarin werkgevers de talenten 
van vluchtelingen zien en 
benutten en vluchtelingen dus 
gelijke kansen hebben op de 
arbeidsmarkt.

9
werkgevers- 

 sessies

6
teamleden (RTH, VU 

en Accenture)

Mediabereik

850.000

3.686
nieuwsbrieflezers

550
medewerkers van corporate 
partners aanwezig bij RTH 

activiteiten

964
vluchtelingen aanwezigen bij 

RTH activiteiten

1
wetenschappelijk 

onderzoek

62
activiteiten georganiseerd 

met werkgevers

76
directe matches
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Over ons
Veel vluchtelingen in Nederland staan 
te popelen om aan het werk te gaan. 
Toch lukt het niet iedereen om een baan 
te vinden. Als je nieuw bent heb je vaak 
een klein netwerk en is het moeilijk om 
werkgevers te ontmoeten. Andersom 
geldt dat ook. Veel werkgevers willen 
het talent en het vakmanschap van 
vluchtelingen benutten, maar weten hen 
niet goed te vinden.

Een baan draait om veel meer dan 
alleen maar geld verdienen. Het 
hebben van werk betekent ook 
structuur, sociale contacten en het 
gevoel nodig te zijn en erbij te horen. 
Uit allerlei onderzoek blijkt dat werk 
in hoge mate bijdraagt aan een snelle 
integratie. Bovendien zijn werkgevers 
met een divers personeelsbestand 
aantoonbaar succesvoller dan andere 
werkgevers. Redenen te over om met 
vluchtelingen aan het werk te gaan. 
Zeker in tekortsectoren waar – ook nu 
we kampen met Covid-19 – nog volop 
moeilijk te vervullen vacatures zijn en 
beschikbaar talent schaars is.

Daarom is er sinds 2016 de Refugee 
Talent Hub. Samen met werkgevers 
organiseren wij activiteiten voor 
vluchtelingen op de werkvloer, met 
betaald werk als doel. Kleinschalig 
en op maat. Daarbij staat de 
persoonlijke ontmoeting centraal. 
Ons aanbod bestaat onder meer 
uit workshops, meet-and-greets, 
trainingen, interne opleidingstrajecten 
en mentorprogramma’s. Daarnaast 
ondersteunt de Refugee Talent Hub 
werkgevers met het vergroten van 
kennis en het versterken van intern 
draagvlak rondom diversiteit in 
het algemeen en het werken met 
vluchtelingen in het bijzonder. Dat 
doen we onder andere door middel 
van de Waarde van Werk campagne en 
(workshops op basis van) de publicatie 
‘Vluchtelingen en Werk: een praktische 
gids voor werkgevers’. Ook onderhoudt 
de Refugee Talent Hub een breed 
netwerk van gelijkgestemde werkgevers 
en faciliteren wij de uitwisseling van 
kennis en ervaring tussen werkgevers 
rondom vraagstukken uit de praktijk.

Bij dit alles werken wij als Hub 
nauw samen met maatschappelijke 
organisaties zoals Vluchtelingenwerk 
Nederland, New Dutch Connections, 
NewBees en de Stichting voor 
Vluchteling-studenten UAF. We noemen 
onszelf niet voor niets een hub: ons 
netwerk maakt ons tot wie wij zijn.
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Vijf jaar Refugee Talent Hub 
Begin 2016 World Economic Forum Davos: lancering & initieel 
commitment

In januari 2016 presenteert Accenture het idee van de Refugee 
Talent Hub aan een groep van CEO’s op het World Economic 
Forum in Davos. De kerngedachte: er is krapte op de arbeidsmarkt 
en er is onbenut arbeidspotentieel van vluchtelingen. Werkgevers 
hebben een rol te vervullen om deze kloof te dichten.

December 2016 De Refugee Talent Hub is een zelfstandige 
stichting. Gedurende 2016 werken medewerkers van Accenture 
samen met VluchtelingenWerk Nederland, Arcadis, AkzoNobel 
en UAF aan de totstandkoming van een zelfstandige stichting 
met een stevig programma. Doel: grootschalige digitale 
matching.

2017 Bouwfase op basis van de ambitie tot grootschalig 
digitaal matchen. Veel werkgevers sluiten zich aan en spreken 
hun commitment uit. In de loop van het jaar blijkt de praktijk 
weerbarstiger dan verwacht. Resultaten blijven achter op de 
ambitie.

2018 Zelfde doel, andere route. Op basis van geleerde lessen 
komt de focus te liggen op persoonlijke ontmoetingen, met als 
kern digitale ondersteuning in plaats van digitale matching. Het 
aanbod aan werkgevers wordt aangescherpt en het netwerk van 
maatschappelijke samenwerkingspartners uitgebreid.

2019 Door op dezelfde weg. De in 2018 ingezette koers werpt 
zijn vruchten af. Meer werkgevers sluiten zich aan en meer 
vluchtelingen weten de weg naar de Refugee Talent Hub te 
vinden. Ook is er meer samenwerking met maatschappelijke 
partners, staat de organisatie steviger en boekt de Refugee 
Talent Hub betere resultaten.

2020 Opschaling in tijden van corona. De inzet voor 2020 is om 
de impact met bestaande (en nieuwe) werkgevers te vergroten, 
maar de corona-pandemie gooit roet in het eten. De economie 
gaat deels op slot en de kansen op werk voor statushouders 
verkleinen. Desondanks stijgt in 2020 het aantal vluchtelingen 
dat deelneemt aan de activiteiten van de Refugee Talent Hub, 
net als het aantal deelnemende medewerkers en werkgevers.
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3
Onze methode
Een kans op werk begint bij een 
ontmoeting. Daarom brengt de Refugee 
Talent Hub werkgevers en vluchtelingen 
dichter bij elkaar via op maat gemaakte 
ontmoetingen. Onze bijeenkomsten zijn 
kleinschalig en praktisch, en worden 
uitgevoerd op de werkvloer bij onze 
corporate partners. Omdat fysieke 
ontmoetingen vanaf eind maart 2020 
nagenoeg onmogelijk waren, vond het 
leeuwendeel van onze activiteiten dit 
jaar online plaats. En dat bleek heel 
goed mogelijk.

• Workshop Tijdens onze workshops 
werken vluchtelingen en mede-
werkers van onze corporate partners 
aan professionele vaardigheden of 
vergroten zij hun kennis. Denk hierbij 
aan het volgen van een LinkedIn-
workshop met Microsoft of een 
webinar over cyber security van de 
Rabobank. Voor vluchtelingen is dit 
een mooie manier om zich verder 
te ontwikkelen, voor werkgevers 
is het een laagdrempelige manier 
om kennis te maken met mogelijk 
interessante kandidaten.

• Meet-and-greets Tijdens deze 
bijeenkomsten staat de persoonlijke 
ontmoeting tussen vluchtelingen 
en één of meerdere werkgevers 
centraal. Onze meet-and-greets 
vinden – over het algemeen – in 
persoon plaats, en zijn ze praktisch, 
niet te talig en staan ze in het teken 
van gezamenlijk iets doen. Dus 
bij een financiële dienstverleners 
kraken we een businesscase, bij 
een bakker bakken we brood en 
bij een technisch installatiebedrijf 
gaan we boren en sleutelen. In 
het eerste kwartaal konden we 
deze bijeenkomen organiseren, 
waaronder bij Achmea en bij 
Arcadis. Daar kwamen meerdere 
werkgevers en kandidaten samen 
voor de Talentenmarkt Techniek. 
Vanaf eind maart vond in verband 
met de pandemie alles online plaats, 
waarmee onze reguliere meet-
and-greet’s kwamen te vervallen 
– met uitzondering van een kleine 
bijeenkomst met FrieslandCampina 
in Beilen, op een veilige anderhalve 
meter afstand. Echter, voor onze IT 
en financiële werkgevers was het 
met wat creativiteit mogelijk om 
elkaar ook digitaal te ontmoeten 
en vakinhoudelijke kennis te delen. 
Zo organiseerden we met ABN 
Amro online speeddatesessies 
die een aantal concrete matches 
opleverden. In de andere gevallen 
richten we ons op de persoonlijke 
ontmoeting via workshops en 
mentor programma’s (zie hier-
onder). Ook vonden er volop 
online adviesuurtjes plaats: 
eenmalige digitale afspraken 
tussen vakgenoten met als doel 
het uitwisselen van kennis, netwerk 
en ervaring. Een voor ons nieuwe 
activiteit die zowel bij vluchtelingen 
als medewerkers van bedrijven 
populair en nuttig bleek.
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• Mentorprogramma Tijdens dit 
traject koppelen we professionals 
met een vluchtelingenachtergrond 
aan een medewerker van een 
werkgever. Gedurende een paar 
maanden werken ze samen toe naar 
een concreet, werk gerelateerd doel 
en wisselen ze onderling kennis, 
netwerk en ervaringen uit. Deze 
activiteit bleek dit jaar te voorzien in 
de behoefte van zowel medewerkers 
van onze corporate partners als 
kandidaten. In totaal organiseerden 
we 13 mentortrajecten met 
werkgevers waaronder een speciale 
women edition in samenwerking met 
EY. Zoals elk jaar organiseerden we 
ook in 2020 een mentorprogramma 
samen met Accenture en de 
Stichting voor Vluchtelingstudenten 
UAF. Sterker nog, in 2020 
organiseerden we twee edities 
vanwege het enthousiasme bij zowel 
mentoren als mentees.

• Training In een cursus van 
enkele weken of maanden leren 
deelnemers handige vaardigheden 
zoals Python programmeren 
of het omgaan met populaire 
IT-besturingsprogramma’s. De 
lessen worden gefaciliteerd 
door de Refugee Talent Hub, 
vaak in samenwerking met 
maatschappelijke partners en 
altijd in samenwerking met een of 
meerdere werkgevers. Dit soort 
‘klasjes’ vergroten de kans op werk 
en helpen deelnemende werkgevers 
om interessante kandidaten te 
werven. In 2020 organiseerden 
we wederom CodeMasters 
programma’s waarin 15 tot 20 
statushouders per keer in tien weken 
tijd leren programmeren. Vanwege 
het succes van de editie in 2019 is 
in het laatste kwartaal van 2020 ook 
een start gemaakt met de Azure 
Academy, in samenwerking met 
Microsoft en IT Performance House. 
In dit traject worden statushouders 
in 24 weken klaargestoomd voor een 
carrière in de IT.
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• Leerwerktraject Tijdens 
een leerwerktraject krijgen 
statushouders een korte, interne 
opleiding van een werkgever, 
in samenwerking met de 
Refugee Talent Hub en (soms) 
maatschappelijke partners. Na 
het succesvol afronden van 
een dergelijk traject volgt een 
betaald dienstverband. Op deze 
manier gingen eind 2020 – na een 
intensieve periode van werving, 
selectie en werkervaringstraject 
– drie statushouders aan de slag 
bij Arcadis.

Hub-gedachte
De methode van Refugee Talent 
Hub stoelt op de hub-gedachte. Wij 
verbinden de kennis, ervaring en 
contacten van een groot netwerk 
van werkgevers, vluchtelingen en 
maatschappelijke organisaties. Dat 
doet de Refugee Talent Hub onder meer 
door kennisuitwisseling te stimuleren 
tussen werkgevers, en nauw samen 
te werken met maatschappelijke 
organisaties zoals Vluchtelingenwerk 
Nederland, de New Dutch Connections, 
NewBees en de Stichting voor 
Vluchtelingstudenten UAF.
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4
Onze resultaten
Begin 2020 had de Refugee Talent Hub 
de ambitie om gedurende het jaar 180 
matches te realiseren, een optelsom 
van de individuele doelstellingen van 
de aangesloten werkgevers. Dit is een 
verdubbeling van het aantal in 2019 en 
aanvankelijk was dit streven ambitieus, 
maar haalbaar. De pandemie gooide 
echter roet in het eten. In maart ging de 
wereld dicht en waren veel werkgevers 
in ons netwerk met andere zaken bezig, 
hanteerden zij een vacaturestop en/
of wijzigden zij hun aannamebeleid. 
Het aantal daadwerkelijke plaatsingen 
bleef daardoor achter. In 2020 vonden 
uiteindelijk 76 vluchtelingen werk 
als rechtstreeks gevolg van onze 
activiteiten. Het indirecte resultaat 
ligt hoger, onder andere door de 
vele mentortrajecten. Mentoren en 
mentees houden contact en breiden 
het netwerk uit. Zo vinden deelnemers 
soms maanden later alsnog een baan. 
Dat is bijvoorbeeld het geval bij het 
mentortraject van EBN: twee van de 
mentees vonden begin 2021 een baan.

Een ander streven was om was met 
dezelfde werkgevers (als in 2019) 
door te gaan en met hen meer impact 
te maken. Dit is ten dele gelukt: 
alle werkgevers zijn aan boord 
gebleven. Sterker nog, de Refugee 
Talent Hub verwelkomde in 2020 vier 
nieuwe werkgevers: VodafoneZiggo, 
ManpowerGroup, Signify en het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Wel stokten ook 
enkele veel belovende gesprekken met 
potentiële partners in het voorjaar; 
zij hadden andere zaken aan hun hoofd.

Andere voornemens waren beter 
te realiseren in 2020 omdat deze 
activiteiten bleken te voorzien in een 
behoefte, juist in covid-tijden. Neem 
de campagne Waarde van Werk 
(zie pagina 13). Die bleek actueel en 
raakte een snaar omdat velen van ons 
in verband met corona thuiswerken, 
ons werk anders inrichten en (tijdelijk) 
minder of juist meer werk hebben. 
Ook was er een grote behoefte aan 
contact, zowel onder vluchtelingen 
als onder medewerkers van onze 
corporate partners. Dit uitte zich 
onder meer in een hogere vraag naar 
mentortrajecten. In verband met covid 
koppelden wij duo’s niet alleen op basis 
van professioneel profiel, maar ook 
op locatie om een ommetje mogelijk 
te maken. In totaal werden op deze 
manier 348 vluchtelingen gekoppeld 
aan evenzoveel medewerkers van 
werkgevers in ons netwerk.

Ook onze eenmalige online advies
uurtjes, waarbij we medewerkers van 
werkgevers matchen aan vluchtelingen 
met een vergelijkbare professionele 
achtergrond, bleken in trek. Hoewel het 
voornaamste doel kennisuitwisseling 
is en het opbouwen van een netwerk, 
resulteerde onder andere een NTT
adviesuurtje in een concrete baan.
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Als gevolg van corona schakelden we in 
maart snel om naar digitale activiteiten. 
Bij sommige werkgevers bleek dat 
te leiden tot kansen om juist meer 
te doen dan voorheen. Met Booking.
com organiseerden we een reeks 
webinars, Rabobank bood meerdere 
online sessies aan vluchtelingen aan 
en de digitale één-op-één adviesuurtjes 
namen een vlucht bij onder andere 
EY, Gasunie en Accenture. In totaal 
bereikten we daardoor met onze 
activiteiten in 2020 964 werkzoekende 
statushouders. Dat is tien procent 
meer dan in 2019 – iets dat we niet 
verwachtten toen de wereld in maart 
2020 op slot ging.

Een uitdaging in 2020 was het 
bereiken van een meer diverse groep 
vluchtelingen. Sommige groepen 
vluchtelingen vielen buiten de boot, 
onder meer vanwege tekortschietende 
digitale vaardigheden en omdat wij hen 
nog niet voldoende weten te bereiken. 
Dit geldt met name voor de meer 
praktisch geschoolde vluchtelingen. 
Ook lenen niet alle beroepen zich 
voor een online vakinhoudelijke 
kennismaking. In een digitale 
speeddate laten zien dat je een goede 
monteur, lasser of verpleegkundige 
bent, is bijvoorbeeld erg lastig.

Eén van de speerpunten voor 2020 
was het verbinden van het corporate 
netwerk met als doel onderlinge 
kennisdeling, ervaringen uitwisselen en 
elkaar concrete handvatten bieden. Die 
doelstelling is ruimschoots behaald. 
Terwijl we in voorgaande jaren één à 
twee keer per jaar een bijeenkomst 
voor werkgevers organiseerden, deden 
we dit in 2020 vanaf het uitbreken van 
corona maandelijks via laagdrempelige 
korte online sessie. Sinds april namen 
hier maandelijks tussen de vier en tien 
werkgevers aan deel. Op initiatief en 
onder leiding van de Refugee Talent 
Hub werden zij bijgepraat door experts 
en deelden zij kennis en ervaringen 
over onder andere mentortrajecten, 
duurzame inzetbaarheid, subsidie-
regelingen en het inwerken van 
vluchtelingtalenten thuiswerktijden.

In het kader van het verbinden van het 
corporate netwerk hebben we in 2020 
ook, zoals het voornemen was, een 
multi-company traineeship opgezet. 
Oftewel, een traject waarbij kandidaten 
in een aantal maanden kennismaken 
met meerdere werkgevers via de 
Finance Academy, een programma van 
vier maanden voor twintig vluchtelingen 
waarin vier werkgevers in de financiële 
dienstverlening (Adyen, Rabobank, EY 
en KPMG) elk vijf mentoren aandragen 
en elk een maand lang in totaal vier 
trainingsmiddagen ( hard skills en soft 
skills) verzorgen. Dit programma is, in 
verband met corona, in het najaar van 
start gegaan.
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Ook hebben we, zoals voorgenomen, 
in 2020 nog actiever de samenwerking 
opgezocht met maatschappelijke 
organisaties die vanuit de 
vluchteling werken, zoals de New 
Dutch Connections, NewBees en 
VluchtelingenWerk. Het slim verbinden 
en samenwerken maakt dat we 
maximale impact kunnen maken en 
voorkomst dat we te veel zelf willen 
doen. In dit kader organiseerden 
we samen met Accenture en de 
New Dutch Connections meerdere 
CodeMaster edities, een IT-traject 
waarin vluchtelingen in tien weken 
leren programmeren. Eveneens met 
New Dutch Connections maakten we in 
2020 een start met het project Future 
Citizens, een theaterversie van het 
werkverhaal van vluchtelingen dat op 
de bühne wordt gebracht. De Refugee 
Talent Hub droeg kandidaten aan en 
New Dutch Connections verzorgt de 
theaterproductie die in 2021 wordt 
uitgevoerd – deels in theaters, deels op 
de werkvloer, inclusief bij werkgevers 
uit het netwerk van de Refugee Talent 
Hub. Ook lanceerden we eind 2020 het 
project De Gelderse 100, een project 
van NewBees en de Refugee Talent 
Hub met de ambitie om in een jaar tijd 
minimaal 100 nieuwkomers aan werk 
te helpen. De Provincie Gelderland 
ondersteunt NewBees financieel 
voor de individuele begeleiding van 
nieuwkomers en de Refugee Talent Hub 
zet het eigen corporate netwerk in.

Ook positief zijn de resultaten op 
het gebied van communicatie. Het 
aantal volgers op de sociale media 
kanalen van de Refugee Talent Hun 
bleef gestaag stijgen, met name op 
LinkedIn (ruim 4.000 volgers eind 
2020). Datzelfde gold voor het aantal 
nieuwsbrieflezer, dat steeg van bijna 
3.000 eind 2019 naar 3.686 eind 2020. 
Net als in 2019 kwamen de meeste 
aanmeldingen voor deelname aan onze 
activiteiten via LinkedIn, gevolgd door 
onze eigen database en Facebook. 
Bezoekersaantallen op onze accounts 
op Instagram en Twitter bleven 
bescheiden. Daarnaast publiceerden 
landelijke dagbladen over het werk 
van de Refugee Talent Hub waaronder 
in het AD. In het bijzonder goed deed 
het persbericht van Essent over de 
samenwerking met de Refugee Talent 
Hub. Dit resulteerde in een mediabereik 
van meer dan 850.000. Verder 
publiceerde de Refugee Talent Hub in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk 
Nederland in 2020 het magazine WERK 
(zie kader). Deze eenmalige uitgave 
zorgde voor een hausse aan positiviteit, 
zowel online als in ons eigen netwerk. 
Onvervuld in 2020 bleef de ambitie 
om als netwerk van werkgevers ook 
communicatief meer samen op te 
trekken en elkaars krachten optimaal 
te benutten. Dit is nog onvoldoende 
gebeurd en staat voor 2021 op de 
agenda, als onderdeel van de strategie 
2021-2025 (zie ook paragraaf 8).
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De Waarde van Werk
Werk is meer dan alleen maar geld 
verdienen. Werk betekent ook structuur, 
een sociaal netwerk en erbij horen – 
werk is waardevol op vele manieren. Dat 
geldt voor ons allemaal en ook zeker 
voor vluchtelingen. Bij de campagne 
De Waarde van Werk staat één stelling 
centraal: ‘Ik werk...dus ik ben...’. Wij vragen 
medewerkers en bezoekers van onze 
corporate partners om via deze stelling 
aan te geven wat werk voor hen betekent. 
Op de website www.ikwerkdusikben.nl 
kunnen bezoekers hun bijdrage leveren. 
Onder andere adviesbureau Arcadis riep in 
een gepersonaliseerde online campagne 
via intranet en mailings met testimonials 
van directieleden en andere collega’s 
de medewerkers op om hun bijdrage 
te leveren. Een offline campagne met 
posters, ansichtkaarten en workshops op 
de werkvloer is in verband met corona tot 
nader order uitgesteld.

http://www.ikwerkdusikben.nl
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WERK
Als onderdeel van de campagne De Waarde 
van Werk brachten wij het eenmalige magazine 
WERK uit – een co-productie van de Refugee 
Talent Hub en Vluchtelingen Werk Nederland. 
Aan de hand van verhalen, interviews en columns 
van werkgevers, werkzoekenden en vrijwilligers 
geven wij de waarde van werk een gezicht. Het 
magazine is gedrukt in een oplage van [xxx] en 
zou tijdens een spetterend evenement op de Dag 
van de Arbeid (1 mei) aangeboden worden aan 
onze relaties. Corona gooide roet in het eten, 
maar alsnog hebben velen het magazine in de 
loop van het jaar ontvangen – bij mentortrajecten, 
webinars, trainingen etc. De reacties zijn erg 
positief. De resterende oplage wordt gedurende 
2021 aangeboden aan onze corporate partners, 
onder andere bij wijze van welkomstgeschenk als 
de kantoren in de loop van het jaar weer opengaan 
en als onderdeel van de campagne De Waarde van 
Werk die ook in 2021 doorloopt.
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5
Partners
In 2020 had de Refugee Talent Hub 
het voornemen om de focus, tijd en 
aandacht van het team te verdelen 
naar rato van de beoogde impact. De 
meeste tijd en aandacht zou gaan naar 
de werkgevers met de hoogste ambities 
en acquisitie rondom nieuwe partners 
zou – hoewel nog steeds belangrijk 
– minder aandacht krijgen dan het 
behoud en uitbouw van de huidige 
partners.

Dit is grotendeels gelukt. Alle 
bestaande partners bleven, ondanks 
corona en de daarmee samenhangende 
bedrijfseconomische malaise, aan 
boord. Wel zag de organisatie dat 
een aantal partners het afgelopen 
jaar minder actief was als gevolg 
van de pandemie. Ook is het onzeker 
wat 2021 zal brengen in verband met 
de economische effecten van de 
pandemie. In 2020 zag het corporate 
partner netwerk er als volgt uit: twintig 
aangesloten werkgevers doneerden 
10.000 euro, zes werkgevers 25.000 
euro per jaar en de Nationale Postcode 
Loterij doneerden 50.000 euro. Twee 
(kleinere) werkgevers droegen 5.000 
euro bij en drie werkgevers leverden 
een bijdrage in natura in plaats van 
een financiële bijdrage. Dit ging om 
VISTRA (financiële administratie), 
Human Office (kantoor- en vergader-
ruimtes) en BakerMcKenzie (juridische 
dienstverlening). Tot slot bleef 
founding partner Accenture ook in 
2020 de grootste supporter van de 
Refugee Talent Hub door naast een 
financiële bijdrage van 25.000 euro 
ook gedurende het hele jaar twee 
junior medewerkers en een stagiair te 
detacheren bij de Refugee Talent Hub.

Verder was het streven in 2020 om 
minstens drie nieuwe werkgevers te 
verwelkomen. Ondanks covid is het 
gelukt om deze kansen te verzilveren. 
In 2020 sloten VodafoneZiggo, 
ManpowerGroup, Signify en het 
Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zich aan bij de 
Refugee Talent Hub. Daarnaast 
waren er twee partners die financieel 
bijdroegen, maar niet tot de corporate 
werkgevers gerekend worden: 
United Way Netherlands betaalde 
mee aan projecten in het kader van 
(digitale) toeleiding naar werk en 
met het Centraal orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) sloten wij een 
samenwerkingsovereenkomst voor 
het gezamenlijk organiseren van 
werkbezoeken voor 500 kansrijke 
asielzoekers. Ook verhoogde de 
Nationale Postcode Loterij de bijdrage. 
Met dit geld gaat de Refugee Talent 
Hub in 2020 en 2021 aan de slag om in 
de goede doelensector meer aandacht 
en actie te krijgen ten aanzien van 
diversiteit & inclusie in het algemeen, 
en het werken met statushouders in het 
bijzonder.
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6
Organisatie
De stichting werkt idealiter met een 
stabiel kernteam betaald uit eigen 
middelen. In 2019 is daar een begin 
meegemaakt door de directeur en 
medewerker Sociale Media op de 
loonlijst van de Refugee Talent Hub te 
zetten. In 2020 kwam daar een nieuwe 
medewerkster bij die verantwoordelijk 
is voor de grotere accounts en 
projecten. In 2020 werd het team, net 
als voorgaande jaren, aangevuld met 
twee analisten, gedetacheerd vanuit 
(en betaald door) Accenture en twee 
opeenvolgende stagiaires.

Per half december 2019 hield de 
locatie TOO Amstelveen op te bestaan, 
waarmee de gratis kantoorruimte 
voor de Refugee Talent Hub kwam te 
vervallen. Het team verhuisde daarom 
net voor de Kerst van 2019 naar het 
pand van BOOST in Amsterdam Oost, 
waar de eerste maanden van 2020 
een ruimte werd gedeeld met een 
architectenbureau. Sinds maart 2020 
is deze ruimte alleen voor de Refugee 
Talent Hub; de volledige inrichting van 
het kantoor – van computerschermen 
tot prullenbak – is gedoneerd door 
Human Office.
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7
Strategie ontwikkeling en 
keuzes 2021
Bij de oprichting van de Refugee Talent Hub in 2016 zijn keuzes 
gemaakt op basis van de situatie op dat moment. We zijn vijf 
jaar verder. In 2020 heeft de Refugee Talent Hub daarom haar 
rol, doelen en strategie opnieuw onder de loep genomen. Wat is 
onze maatschappelijke droom? Welke impact willen wij hebben 
en op welke terreinen? Hoe gaan wij die droom te bereiken en de 
resultaten meten? De uitkomst van deze analyse is vastgelegd in 
onze Theory of Change en vormt de basis voor onze keuzes en 
plannen voor de komende jaren.

De ambitie van de Refugee Talent Hub is om eind 2025 de 
impact verdrie dubbeld te hebben ten opzichte van de situatie op 
1 januari 2021. Deze resultaten zijn gerelateerd aan onze missie 
en dus aan onze impact gebieden, individuele vluchtelingen, 
werkgevers en de maatschappij. (Zie Strategie 2021-2025).
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In 2021 zetten we de eerste stappen op weg naar die vijfjarige 
ambitie (Zie jaarplan 2021). Concreet betekent dat het volgende 
voor de ambitie 2021:

De nadere uitwerking van deze ambitie is te vinden in ons 
Jaarplan 2021.

Eind december 2021 is de Refugee Talent Hub een 
netwerk van 35 (merendeels grote) werkgevers die zich 
actief inzetten voor baankansen voor vluchtelingen in 
Nederland. Dit doen we via activiteiten waarbij we in 2021 
gezamenlijk 1.500 vluchtelingen bereiken en minimaal 
1.000 medewerkers van aangesloten werkgevers. Hiermee 
boeken we de volgende resultaten: in 2021 vinden minimaal 
200 vluchtelingen een stage, werkervaringsplaats of betaald 
werk als direct gevolg van één of meerdere activiteiten van de 
Refugee Talent Hub. De indirecte impact is ongeveer twee 
keer zo groot. Het gaat hierbij om, bijvoorbeeld, een cv dat na 
een meet-and-greet na de nodige omzwervingen alsnog op 
het juiste bureau belandt of een netwerkgesprek dat maanden 
na dato tot een baan leidt.
Bij vijf van de aangesloten corporate partners zijn in 2021 
aantoonbaar stappen gezet om de bedrijfscultuur en interne 
processen en procedures meer ‘refugee friendly’ te maken. 
De maatschappelijke beeldvorming over vluchtelingen 
en werk is aan het veranderen, mede dankzij de feiten en 
verhalen die de Refugee Talent Hub deelt. In 2021 bereiken 
we via onze communicatie uitingen 50.000 mensen met 
feitelijke informatie en positieve – maar altijd eerlijke – 
verhalen. In alles wat we doen, zoeken we de samenwerking 
en krachtenbundeling op met gelijkgestemde partijen.
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1
Bestuursrapport
Net als voorgaande jaren rekende de 
Refugee Talent Hub in 2020 met een 
behoudende begroting. In het eerste 
kwartaal is deze iets naar boven 
bijgesteld, vanwege het voornemen 
om een extra medewerker aan te 
trekken. Dat was eerder dan gepland 
bij het opstellen van de oorspronkelijke 
begroting, wat een relatief grote extra 
uitgave op jaarbasis zou betekenen 
– iets dat te verantwoorden leek en 
bleek op basis van de op dat moment 
binnengekomen en toegezegde 
partnerbijdragen.

Aan de uitgavenkant zijn met name de 
kosten voor marketingcommunicatie 
hoger uitgevallen dan begroot. 
Deze zijn meer dan verdubbeld als 
gevolg van het magazine WERK, de 
bijbehorende campagne ‘De Waarde 
van Werk’, aanpassingen aan de 
website en kosten met betrekking 
tot de implementatie van Salesforce 
als systeem voor relatiebeheer en 
monitoring/rapportage. Voor dit alles 
geldt dat de kosten in 2020 gemaakt 
zijn, maar de baten deels in 2021 zullen 
vallen: het magazine is nog op voorraad 
en kan nog volop gebruikt worden als 
onderdeel van de (in 2021 doorlopende) 
campagne ‘De Waarde van Werk’, 
aanpassingen aan de website zijn 
structurele verbeteringen en Salesforce 
zal de komende jaren gebruikt worden.

De totale uitgaven van de stichting 
hebben ook deze herziene begroting 
enigszins overschreden, maar dat geldt 
ook – en in sterkere mate – voor de 
inkomsten: de herziene begroting ging 
uit van 253.700 euro aan inkomsten 
uit partnerbijdragen, waar uiteindelijk 
376.550 werd gerealiseerd door de 
aanwas van nieuwe partners.

Dankzij de stijgende inkomsten en een 
behoudende begroting is de financiële 
situatie van de Refugee Talent Hub 
eind 2020 gezonder dan eind 2019. 
Tegelijkertijd houdt het nog altijd niet 
over. Eind 2020 stond er 103.621 euro 
op rekening. Dat geeft een enigszins 
vertekend beeld: een aantal partners 
geeft er de voorkeur aan om de bijdrage 
voor het jaareinde te betalen. Door 
het jaar heen fluctueert de kaspositie 
tussen 15.000 en 80.000 euro.St
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Balans zoals op 31 December 2020 
(na resultaattoewijzing)

31-12-20 31-12-19

Activa € € € €

Vaste Activa

Immateriële vaste activa

Ontwikkelingskosten 12.002 15.007 

12.002 15.007 

Materiële vaste activa

Kantoor materiaal 489 925 

489 925 

Huidige Activa

Vooruitbetalingen en overige vorderingen 5.877 -

5.877 -

Geldmiddelen en kasequivalenten 91.983 38.081

Totale activa 110.351 54.013

31-12-20 31-12-19

Eigen vermogen en passiva van de stichting € € € €

Eigen vermogen

Bedrijfsreserve 103.621 34.772

103.621 34.772

Huidige passiva

Crediteuren - 7.377

Belastingen en premies sociale verzekering -  1.096 

Andere schulden 6.730 636

Andere passiva en toegerekende uitgaven - 10.132

6.730 19.241

Totale eigen vermogen en passiva van de stichting   110.351   54.013
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Verklaring van baten en lasten 2020

2020 2019

Baten € € € €

Sponsorschap 376.550 236.667

Omzet 376.550 236.667

Bruto bedrijfsresultaat 376.550 236.667

Lasten € € € €

Lonen en salarissen 181.806 23.319

Afschrijvingen immateriële vaste activa 14.047 8.203 

Afschrijvingen materiële vaste activa 436 436 

Andere personeelskosten 17.428 110.577 

Huisvestingskosten 14.246 -

Promotiekosten 62.894 47.319 

Kantoorkosten 30 2.129 

Bankkosten 7.031 2.321 

Algemene kosten 9.783 13.924 

307.701 208.228 

Tekort van inkomsten en uitgaven 68.849 28.439 
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Toelichting bij 
de financiële 
overzichten
Algemeen
Stichting Refugee Talent Hub is een 
stichting, opgericht op 3 oktober 2016 
in Amsterdam naar Nederlands recht. 
De Stichting is gevestigd op Atrium 
Building 8th floor Strawinksylaan 
3127, 1077 ZX Amsterdam, en is 
geregistreerd bij de Nederlandse Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer 
66975085.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:

• M.J.J. van Beek – CEO TenneT

• H.M. van Iperen – Directeur 
VluchtingenWerk Noord-Nederland

• N. Goldblum – Consultant People 
and Organisation Development

• D.M. Geleijns – Managing Director 
Accenture

• H.A. Zanting – Director Water & 
Environment Arcadis

Bestuursleden nemen deel op 
persoonlijke titel en zonder vergoeding 
te ontvangen.

In vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling zijn onveranderd 
gebleven ten opzichte van het 
voorgaande jaar.

4.1
Principes van waardering 
van activa en passiva
Algemeen
De financiële overzichten zijn 
opgesteld in overeenstemming 
met de in Nederland algemeen 
aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en voldoen aan de 

richtlijnen voor financiële verslaggeving 
RJ 640 ‘Organisaties zonder 
winstoogmerk’ zoals gepubliceerd door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
De jaarrekening is opgesteld volgens 
de historische kostprijsmethode en 
gepresenteerd in euro (“EUR”).

Immateriële vaste activa
Immateriële activa worden 
gewaardeerd tegen 
historische kostprijs, 
verminderd met gecumuleerde 
afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen.

Afschrijving percentage:
Onderzoeks- en
ontwikkelingskosten   33,33%

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa 
worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingprijs of vervaardigingsprijs, 
verminderd met gecumuleerde 
afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
Afschrijvingen worden lineair ten 
laste van de winst- en verliesrekening 
gebracht over de geschatte 
gebruiksduur van materiële vaste 
activa. Grond en materiële vaste activa 
in productie en vooruitbetalingen van 
materiële vaste activa worden niet 
afgeschreven.

Afschrijving percentage:
Kantoorapparatuur   20%
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24 / 30 Waardeverminderingen
Voor materiële en immateriële vaste 
activa wordt op elke balansdatum 
beoordeeld of er aanwijzingen zijn 
dat deze activa onderhevig zijn aan 
bijzondere waardevermindering. Als 
er dergelijke aanwijzingen zijn, wordt 
de realiseerbare waarde van het actief 
geschat. De realiseerbare waarde is de 
hoogste van de bedrijfswaarde en de 
opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk 
is om de realiseerbare waarde van een 
individueel actief te bepalen, wordt de 
realiseerbare waarde van de kasstroom 
genererende eenheid waartoe het actief 
behoort geraamd. Als de boekwaarde 
van een actief (of een kasstroom 
genererende eenheid) hoger is dan 
de realiseerbare waarde, wordt een 
bijzonder waardeverminderingsverlies 
opgenomen voor het verschil tussen 
de boekwaarde en de realiseerbare 
waarde. In geval van een bijzonder 
waardeverminderingsverlies van een 
kasstroom genererende eenheid, 
wordt het verlies eerst toegewezen 
aan de goodwill die is toegewezen aan 
de kasstroom genererende eenheid. 
Eventueel resterend verlies wordt 
toegewezen aan de andere activa 
van de eenheid in verhouding tot hun 
boekwaarde.

Geldmiddelen en kasequivalenten
Geldmiddelen en kasequivalenten 
omvatten contanten, banksaldi en 
direct opvraagbare deposito’s met 
looptijden van minder dan 12 maanden. 
Bankschulden worden opgenomen 
binnen leningen op de balans van 
kortlopende schulden. Geldmiddelen en 
kasequivalenten worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

4.2
Beginselen voor de 
bepaling van het resultaat
Algemeen
Baten en lasten worden geboekt op 
transactiebasis. Winst wordt alleen 
opgenomen indien gerealiseerd op 
balansdatum. Verliezen die ontstaan 
voor het einde van het boekjaar worden 
in aanmerking genomen als ze bekend 
zijn geworden vóór de opstelling van de 
jaarrekening.

Sponsoring
Sponsoring wordt toegeschreven aan 
het boekjaar waarop het betrekking 
heeft.

Bedrijfskosten
Kosten worden toegerekend aan het 
boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Verliezen worden verondersteld in het 
jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Belastingen
De Stichting is niet onderworpen aan de 
Nederlandse vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de balans
Vaste activa
5.1
Immateriële vaste activa
Hieronder volgt een samenvatting van de bewegingen van immateriële vaste activa:

Ontwikkelingskosten 

€

Aankoopwaarde 113.897 

Cumulatieve afschrijvingen (98.890)

Boekwaarde zoals op 1 januari 15.007 

Investeringen 11.042

Afschrijvingen (14.047)

Bewegingen (3.005)

Aankoopwaarde 124.939

Cumulatieve afschrijvingen (112.937)

Boekwaarde per 31 december 12.002

De immateriële vaste activa bestaan uit de ontwikkelingkosten van een digitaal platform.

5.2
Materiële vaste activa
Hieronder volgt een samenvatting van de bewegingen van materiële vaste activa:

Kantoormaterialen

€

Aankoopwaarde 2.182

Cumulatieve afschrijvingen (1.257)

Boekwaarde zoals op 1 januari 925

Afschrijvingen (436)

Bewegingen (436)
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26 / 30 Aankoopwaarde 2.182

Cumulatieve afschrijvingen (1.693)

Boekwaarde per 31 december 489

De materiële vaste activa bestaan uit kantoormaterialen.

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vooruitbetalingen en overige vorderingen

Vooruitbetalingen en overige vorderingen 5.877 -

Geldmiddelen en kasequivalenten

Huidige bankaccount ABN AMRO 38.081 26.351
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27 / 30 Eigen vermogen en passiva

5.3
Eigen vermogen

2020 2019

€ €

Andere reserves

Beginbalans 34.772 6.333 

Tekort van inkomsten en uitgaven 68.849 28.439 

Eindbalans 103.621 34.772 

5.4
Huidige passiva

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Crediteuren

Crediteuren - 7.377

Belastingen en premies sociale verzekering

Loonbelasting - 1.096

Vakantiegeld

Vakantiegeld 6.730 636

Overige passiva en toegerekende uitgaven

Opgebouwde kosten externe personeelskosten 
voor directeurschap - 8.925

Opgebouwde loonbelasting - 1.207

- 10.132 
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019

€ €

Sponsorschap

Ontvangen sponsoring 376.550 236.667

376.550 236.667

Lonen en salarissen

Bruto salaris 144.077 12.813 

Vakantiegeld 11.480 1.025 

Sociale lasten 19.283 2.533 

Onkostenvergoeding 6.966 6.948 

181.806 23.319 

Afschrijvingen immateriële vaste activa

Afschrijving ontwikkelingskosten 14.047 8.203 

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijving kantoorartikelen 436 436 

Overige personeelskosten

Externe personeelskosten voor directeurschap 16.335 98.010 

Reiskostenvergoeding 1.445 3.738 

Overige personeelskosten (352) 8.829 

17.428 110.577 
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29 / 30 2020 2019

€ €

Huisvestingskosten

Kosten van het huren van onroerend goed 7.350 -

Overige huisvestingskosten 6.896 -

14.246 -

Promotiekosten

Website onderhoud en hosting 4.262 3.919 

Publiciteitsmateriaal 66.979 47.512 

Sponsoring (8.347) (4.112)

62.894 47.319 
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