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RE: Inclusive Works steunen?
Inclusive Works zorgt ervoor dat mensen met verschillende achtergronden, etnisch, religieus, met
verschillende leeftijden, gender of seksuele voorkeur elkaar kunnen ontmoeten. Op deze manier
leveren wij een actieve bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Wij organiseren activiteiten
waardoor zij met elkaar nauw in contact komen:
Schrijfworkshops voor aspirantauteurs en creëren de kans, via Write & Unite, om een uitgegeven
auteur te worden.

Schrijfworkshop “Hoe maak ik mijn
kinderverhaal nog mooier?” juli 2014

“Dankzij de wedstrijd van Inclusive Works ben ik
professionele auteur geworden” Juliette
Rosenkamp, winnaar 2012 Write & Unite

Via INHOW (Intensief Nederlands voor Hoog Opgeleide Werkzoekenden) koppelen we Nederlandse
coaches aan individuen (vaak met een buitenlandse afkomst) die een baan op hun opleidingsniveau
zoeken en deze tot op heden niet kunnen bemachtigen.
“Mijn naam is Nasim en ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit Afghanistan, maar ik ben geboren in Iran. Ik
woon sinds 2010 hier in Nederland. Ik moest hier asiel aanvragen, omdat ik een politieke vluchteling
ben. Van 2010 tot halverwege 2012 kon ik niets doen in afwachting van mijn asielprocedure. Ik ging
wel af en toe Nederlandse lessen volgen om de taal beter te kunnen leren. In het studiejaar 2013/2014
heb ik hogeronderwijs schakeljaar gedaan. Dat is een soort vooropleiding voor anderstalige studenten
om zich voor te bereiden op een hboof master opleiding. Tegelijkertijd heb ik mijn staatsexamen
Nederlands niveau B2 gehaald. Dat is net genoeg om te beginnen met een opleiding op hbo niveau. Ik
zal in september 2016 met mijn master opleiding politicologie beginnen. Ik moet nog mijn Nederlandse
schrijfvaardigheid verbeteren, want een opleiding op zo’n hoog niveau zou echt moeilijk kunnen zijn als
je de taal niet goed beheerst.”
Inclusive Works bedenkt en voert projecten uit, zoals Write & Unite of ons huidig Europese Unie
project Migrascope, waarbij potentiële werkgevers in contact komen met potentiële werknemers
(met een grote afstand tot de arbeidsmarkt).

Prijsuitreiking Write & Unite 2016

Winnaars Write & Unite 2016

Voeren onderzoek uit om structurele beperking die de participatie van minderheden belemmeren
zichtbaar te maken, zoals Eerlijk Zeggen!

Hoe kunt u bijdragen?
Inclusive Works heeft een financiële bijdrage nodig om haar vaste
kosten te dekken. Wij houden deze kosten zo laag mogelijk en
projectkosten werven wij zelf.
Uw organisatie kan ons helpen:
• Voor €50, betaalt u één maand huisvesting voor
Inclusive Works;
• Voor €250, betaalt u een deel van onze communicatiemateriaal, bijvoorbeeld enkele
flyers of pitchvideo’s voor deelnemers en coaches van INHOW;
• Voor € 500, kan een bijeenkomst voor deskundigheidsbevordering over het
bestrijden van Hate Speech worden gehouden;
• Voor € 1.000 tot €1.500 sponsort u een schrijfworkshop waaraan 25 deelnemers
aanwezig kunnen zijn en zelf maximaal 15 euro bijdragen.
Wilt u Inclusive Works steunen?
Een financiële bijdrage kunt u overmaken op IBAN NL10RABO0122598660 ten name van
Stichting Inclusive Works, o.v.v. Bijdrage Inclusive Works.
• U kunt ook vriend worden van Inclusive Works. Vanaf € 50, per jaar draagt u structureel bij
aan het vervullen van onze missie: een samenleving die niet uit maar insluit. Als Vriend van
Inclusive Works wordt u één keer per jaar uitgenodigd voor onze netwerkbijeenkomst (begin
juli elk jaar), verspreiden wij uw vacatures in ons (multiculturele) netwerk, wordt u
betrokken bij de deskundigheidsbevordering van Inclusive Works op de thema’s die u
aangeeft interessant te vinden en ontvangt u ons jaarverslag en andere publicaties. Wordt
vriend!

Bij voorbaat hartelijk dank.
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