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Hartelijk dank
voor het lezen van onze jaarrapportage 2021. In dit document
leest u welke activiteiten wij hebben ondernomen, welke
impact deze activiteiten hebben gehad en welke lessen wij
gedurende deze periode hebben geleerd. Daarnaast zal er
vooruit gekeken worden naar het jaar 2022. Veel leesplezier.
- Team Welcome app

Samenvatting
Onze verwachte groei in 2021 is uitgebleven. We hebben door
het uitstellen van de nieuwe Wet Inburgering, uitgestelde
fundraising evenementen (door corona) en tegenvallende
fondsenwerving minder geld tot onze beschikking gehad.
Hierdoor hebben we met een kleiner team moeten werken en
niet al onze ambities waar gemaakt. Desalniettemin hebben
we heel veel bereikt in 2021 en vooral ook veel geleerd. We
hebben een businesscase die staat met een eerste betalende
klant. Nu de nieuwe Wet Inburgering ook is ingetreden kunnen
wij profiteren van al deze gemaakte stappen en lessen om
optimaal te profiteren van het momentum.
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1. Context schets
Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest voor velen in
Nederland, en zo ook voor Welcome app. Het afgelopen jaar stond in het
teken van de voorbereidingen op de Nieuwe Wet Inburgering. De Nieuwe
Wet Inburgering zou oorspronkelijk geïmplementeerd worden op 1 juli
2021, maar werd uitgesteld naar 1 januari 2022. Dit werd uitgesteld door
het gevaar dat de belangrijke partners, IND, COA, DUO, VNG en Divosa,
niet maximaal voorbereid waren op de uitvoering van het nieuwe
inburgeringsstelsel. Zoals met zoveel ontwikkelingen dit jaar was ook dit
uitstel gerelateerd aan de corona crisis, met name dat de beschikbare
capaciteit om voorbereidingen te treffen sterk verminderd was door
de gevolgen van corona. In januari is het dan toch zover. Binnen
deze nieuwe wet zullen de verantwoordelijkheden voor inburgering
verschuiven van het rijk naar de lokale gemeenten. De implementatie
heeft voor gemeenten grote haken en ogen, maar ook een mogelijkheid
voor verbetering en maatwerk. Welcome app kan hier op inhaken met de
services die geboden worden aan nieuwkomers, en de nieuwe gemeente
en organisatie dashboards.
Een andere belangrijke gebeurtenis die veel invloed heeft gehad op
het integratie landschap was de machtsovername van de Taliban
in Afghanistan in augustus 2021. Miljoenen Afghanen sloegen op de
vlucht. Defensie werd ingeschakeld om spoed evacuaties uit te voeren
voor onder andere mensen die aan Nederlandse missies hebben
meegeholpen, tolken, Nederlanders en lokaal ambassadepersoneel.
In Nederland werden vijf tijdelijke noodopvanglocaties geopend:
Amsterdam, Harskamp, Heumensoord, Zeist en Zoutkamp. De
leefomstandigheden laten echter te wensen over. Vluchtelingenwerk
en het UNHCR hebben zich al uitgesproken tegen de situatie in
Heumensoord waar 1,000 Afghaanse nieuwkomers verblijven in
paviljoens, met weinig privacy en waar het erg gehorig is. Welcome app
bereidt zich voor op de komst van deze nieuwe groep door vertaling van
de app naar het Dari.
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Naast de slechte leefomstandigheden in sommige noodopvanglocaties,
kan er ook geen uitstroom plaatsvinden naar de structurele azcs,
omdat deze overvol zitten. In de eerste plaats is dat ook waarom er
noodopvanglocaties zijn gecreëerd voor de Afghaanse nieuwkomers.
Diverse factoren hebben ertoe geleid dat opvangcentra overvol zijn.
Zo heeft IND een groot gedeelte van de asielaanvragen behandeld die
waren opgestapeld sinds het begin van de corona crisis. Deze nieuwe
groep statushouders komt in aanmerking voor een eigen huis, maar
door het woningtekort in Nederland is dat op dit moment onmogelijk.
Daarnaast was de opvangcapaciteit al langer ontoereikend, omdat
er geen reserve plekken waren voor een nieuwe instroom aan
vluchtelingen.
Om de druk van de overvolle azcs weg te nemen, werden gemeenten
gevraagd om met locaties te komen waar asielzoekers konden worden
opgevangen. Er kwamen te weinig plekken vrij, volgens demissionair
staatssecretaris Broekers-Knol. Daarom werden de gemeenten
Enschede, Gorinchem, Venray en regio Rotterdam verplicht gesteld
om te zorgen voor ten minste 2,000 opvangplekken voor drie tot zes
maanden. In januari 2022 kwam echter in het nieuws dat BroekersKnol niet gemeenten had mogen dwingen om noodopvang te regelen.
Hier bleek geen juridische grondslag voor te zijn. Het gevolg is dat één
gemeente al heeft aangegeven niet mee te willen werken aan extra
opvangplaatsen. De oplossing voor de overvolle azcs is dus nog niet in
zicht.
Eenzaamheid is al een probleem onder nieuwkomers, maar dit is nog
eens versterkt door meerdere lockdowns en coronamaatregelen,
waardoor sociale activiteiten voornamelijk online plaats konden vinden
of alleen in kleine groepen. Taalscholen moesten sluiten en online
onderwijs werd weer de norm. Het vrienden maken of het creëren van
een sociaal netwerk werd er hierdoor zeker niet makkelijker op. De
corona-maatregelingen fluctueerde dit jaar regelmatig, waardoor
vele taalscholen en maatschappelijke organisaties keer op keer zich
moesten aanpassen. Veel activiteiten die vóór de corona pandemie
werden georganiseerd, zijn nog niet opnieuw opgestart door de
onzekerheid. Dit is vooral het geval voor de vele sociale activiteiten.

2. Team en organisatie
Het jaar 2021 stond in het teken van verdere professionalisering, een
nieuwe structuur en verschuivingen in het team.

2.1 Het team
Het team Welcome app heeft veel verschuivingen doorgemaakt. We
hebben afscheid genomen van 4 dierbare collega’s, en daarnaast 2
nieuwe collega’s en een team aan stagiaires mogen verwelkomen.
Verwelkomen nieuwe collega’s
Per 1 April 2021, en 19 April 2021, zijn onze twee nieuwe collega’s
Michiel Stock (Marketing en Communicatie manager) en Loes
Ansems (Head of Impact) gestart binnen het team van Welcome
app. Michiel is verantwoordelijk voor alles rondom marketing
en communicatie, inclusief de website, social media en externe
evenementen. Loes is onderdeel van het community team, en leidt
het werk rondom impact onderzoek en impact vergroting. Daarnaast
is Loes per 1 oktober 2021 toegetreden tot het bestuur van Welcome
app, en zal additionele HR en organisatorische taken op zich nemen.
Afscheid collega’s
Helaas moest besloten worden om per juni 2021 afscheid te nemen
van twee collega’s. Telissa Schreuder, de community manager
verantwoordelijk voor het aanbod in de app, en Esmee Nunes, onze
designer. Dit besluit was niet makkelijk, maar moest helaas genomen
worden door de financiële situatie van Welcome app en prioriteit in
het creëren van de marketing en communicatie en head of impact
rollen. Daarnaast hebben Birthe Bergs (Head of Operations) en
Michiel Stock (Marketing en Communicatie manager) besloten in Q3
om bij Welcome app te stoppen, voor beide om nieuwe uitdagingen
aan te gaan. Tot op de laatste dag bij Welcome app hebben onze
collega’s zich met volledige overtuiging ingezet voor het succes van
de organisatie - héél erg bedankt voor alles.

Stagiaires
In 2021 heeft Welcome app het geluk gehad versterkt te worden met
fantastische stagiaires: 1) Ramien Damee (business development),
2) Britt van Klij (marketing & social media), 3) Anouk Euser
(projectondersteuner), 4) Felix Vermeulen (business development
& organisaties, 5) Rim Salameh (projectondersteuner), 6) Isabelle
Leussink (onderzoek). Alle stagiaires hebben op hun eigen manier
bijgedragen aan het verdere succes van Welcome app: dank jullie
wel!
Trainee
Naast de stagiaires hadden we ook de unieke kans om via Young
Colfield een trainee bij het team toe te voegen voor een periode van
4 maanden: Onne Sijbrandij. Onne werkte naast Julius en Ramien
in het business development team en heeft zich beziggehouden
met het aanscherpen van de business case van Welcome app. Wij
danken Young Colfield en Onne heel erg voor hun bijdragen aan de
organisatie!
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2.2 Organisatie
Werken in drie hoofd teams
Met de verschuivingen in het team, ontstond er ook de mogelijkheid voor Welcome app om de structuur in
het team opnieuw te bekijken. Er is nu voor gekozen om binnen drie hoofd-teams te werken, die allemaal
een belangrijke pijler in de organisatie vormen: 1) impact, 2) business development en 3) product. Andere
functies (zoals marketing, HR en activatie) zullen hier ondersteunend aan zijn.
Werken met doelstellingen
Sinds Q2 werkt Welcome app met doelstellingen, of zogenaamde ‘Rocks’ voor de gehele organisatie en
voor individuele teamleden. Deze rocks helpen het team om gezamenlijk duidelijker richting een paar
doelen te werken, die prioriteit hebben voor de organisatie.
Werken met thema’s
Sinds Q4 werkt Welcome app naast doelstellingen ook met thema’s voor het hele team. Het thema
van Q4 was ‘het worden van een lerend bedrijf’. Dit hield in dat alle teamleden van Welcome app zich
bezighielden met het houden van gesprekken met gebruikers (nieuwkomers, organisaties en gemeenten),
het delen van inzichten tijdens de ‘inzichten-lunch’, en het aangaan van trainingsmogelijkheden door
middel van ondersteuning van buitenaf (i.e. Impact in One Day conference, activatie ondersteuning van
Picnic en een sales training van SalesForce).
Nieuwe meeting ritme
In mei 2021 heeft Welcome app een nieuw meeting ritme opgezet gebaseerd op de aanbevelingen van
het ontwikkelingsprogramma Impact Habits. Het meeting ritme houdt praktisch in dat teamleden iedere
ochtend kort inchecken, op wekelijkse basis langer overleggen en op maandelijkse en kwartaal-basis
reflecteren en vooruitblikken richting de toekomst. Dit nieuwe meeting ritme heeft gezorgd voor meer
structuur in het werk en betere communicatie tussen teamleden. Het heeft ook verder bijgedragen bij het
versterken van een teamgevoel, door op de hoogte te zijn van elkaars werk.
Onboarding schedule
Met het onboarden van de nieuwe collega’s, heeft Birthe (voormalig Head of Operations) een nieuw
onboarding schedule opgezet. Dit nieuwe schema zorgt ervoor dat iedere werknemer op dezelfde
manier een introductie krijgt over de organisatie en het werk wat van hen verwacht gaat worden. De
eerste feedback op het schema waren positief, en verdere aanpassingen zullen gedaan worden voor de
toekomstige nieuwe teamleden.
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3. Impact
Welcome app vindt dat nieuwe Nederlanders het recht hebben
om zich thuis te voelen in hun nieuwe land. Als we positieve
verandering teweeg brengen richting dit thuisgevoel, noemen wij
dit impact. Impact maken is voor Welcome app erg belangrijk;
het is de reden waarom we bestaan. Onze impact is voornamelijk
te duiden in de waardevolle verbindingen die we maken tussen
nieuwkomers en organisaties, activiteiten, experts en onze
Nederlandse gebruikers. In dit hoofdstuk wordt onze impact
toegelicht aan de hand van de KPI’s en doelstellingen. Daarnaast
heeft Welcome app stappen gezet in het herdefiniëren van de
‘Theory of Change’ en het vaststellen van het thuisgevoel - dit
zal toegelicht worden. Tot slot zullen de impact plannen voor de
toekomst besproken worden.

3.1 Jaaroverzicht
In het jaar 2021 is er veel gebeurd op het gebied van impact bij
Welcome app. Een dip in gebruikers en actieve organisaties vond
plaats tussen mei en september 2021, met een opwaartse trend
sinds oktober 2021. December 2021 kende zelfs het hoogste aantal
actieve gebruikers sinds het bestaan van Welcome app - maar
liefst 771. In het kort, kan de dip verklaart worden door een aantal
redenen: 1) de zomerstop van veel maatschappelijke organisaties,
2) wisselingen in het Welcome app team, 3) fluctuaties in de corona
maatregelingen en 4) een nieuwe web-app voor organisaties
en daarmee transitie in systemen. In hoofdstuk 6 zal er verder
ingegaan worden op de lessen die zijn geleerd door het team.
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Activatie

Uit ervaring is gebleken dat alleen het verzamelen van aanbod
van activiteiten en nieuwkomers op ons platform niet voldoende is
om de juiste, duurzame en waardevolle connecties te maken. Het
is noodzakelijk om nieuwkomers actief aan te sporen om deel te
nemen aan activiteiten. Een van onze community managers (Aisha)
is verantwoordelijk voor de activatie van de gebruikers. Dit wordt
gedaan door aanbod specifiek uit te lichten op de aangegeven
interesses en geografische locaties van de gebruikers op de
app. De manieren waarop dit wordt gedaan heet een ‘activatie
funnel’, en bevat bijvoorbeeld een wekelijkse mail met uitgelichte
activiteiten. In het afgelopen jaar werd duidelijk dat de activatie
berichten en marketing meer succesvol waren als deze werden
gelinkt aan een persoonlijk gezicht of verhaal. Er zal volgend
jaar geïnvesteerd worden binnen het team van Welcome app om
ervoor te zorgen dat we deze verhalen kunnen vertellen. Creative
Agency Wolfstreet helpt ons daarnaast met het creëren van
inspiratie videos. Daarnaast werden er een aantal bugs ontdekt
in de activatie route, die technisch opgelost moeten worden. Hier
heeft Welcome app ondersteuning voor gekregen vanuit Picnic, die
meekijken met de inrichting van verschillende activatie routes.

Organisaties

De connectie tussen nieuwkomer en organisatie is een belangrijke
focus geworden van Welcome app. Belangrijk hiervoor was het
ontwikkelen van een gebruiksvriendelijk platform voor organisaties
waarmee zij hun activiteiten en programma’s voor nieuwkomers
kunnen posten en contact kunnen onderhouden met de doelgroep
nieuwkomers én onderling contact kunnen leggen met andere
organisaties (meer info in het hoofdstuk ‘Lancering organisatie
dashboard’).

Na de lancering van het organisatie dashboard was het zaak om
de huidige aanbieders die al gebruik maakte van de app de switch
te laten maken naar het nieuwe platform dat speciaal is ingericht
voor hun. Deze eerste gebruikers zijn al tijdens het vooronderzoek
meegenomen in het proces en waren ook enorm waardevol om
eerste feedback te geven over het nieuwe platform van Welcome
app.
De maanden die daarop volgden hebben we gebruikt om de juiste
aanpak te vinden voor het werven en activeren van organisaties.
Er is geëxperimenteerd met het gebruik van een LinkedIn tool,
het geven van webinars en veel direct contact opnemen met
organisaties. Één van de learnings bleek al snel dat het werven en
activeren van een organisatie twee verschillende dingen zijn. Zo
kregen we behoorlijk wat aanmeldingen van organisaties binnen
maar deze converteerde niet direct tot actieve gebruikers die
activiteiten gingen posten via het platform. We hebben ingezien dat
een bepaalde “nazorg” belangrijk is om organisaties daadwerkelijk
te activeren op het platform. De algemene learning is geweest
dat een één op één aanpak het beste werkt. Direct contact met
organisaties waarbij zij vragen kunnen stellen over hoe het
platform te gebruiken in hun context. We sloten het jaar af met 125
organisaties waarvan iets meer dan de helft (65) geactiveerd is
en minimaal één event gehost heeft. Wat goed werkt is duidelijke
afspraken maken met organisaties zoals Boost, MDT op Zuid,
Refugee Talent Hub, BuddytoBuddy en Friend4Friend zodat zij
consequent al hun aanbod delen via het platform. Deze intensieve
samenwerkingen zorgen voor veel aanbod dat past bij de behoefte
van de nieuwkomers en goede feedback voor het doorontwikkelen
van het platform.
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Project: Superlocals

Op de chat met local functie worden niet alle vragen beantwoord
die worden gesteld door nieuwkomers. Uit een analyse bleek dat
dit niet direct komt door het aantal actieve local gebruikers, maar
door een mismatch in verwachtingen tussen de twee groepen
gebruikers: locals en nieuwkomers. Een groep superlocals werd
bedacht om de verwachtingspatronen en ‘hi’ en ‘hoi’ gesprekken te
ondervangen/
De Welcome App verwacht dat het nieuwe SuperLocal project
ervoor gaat zorgen dat de vragen in de vragen-portal op een
duurzame, sympathieke en gelijkwaardige manier worden
beantwoord. Superlocals worden getraind op interculturele
communicatie en thema's die vaak naar boven komen op de
chat. Zo zorgen we samen ervoor dat nieuwkomers de informatie
waarnaar ze op zoek zijn binnen handbereik kunnen vinden of
meer mogelijkheden hebben tot het bouwen aan een netwerk in
hun nieuwe land.
Daarnaast verwacht de Welcome App van SuperLocals dat zij via
de chat-gesprekken:
1. Inzichten kunnen verlenen over de behoeftes van gebruikers.
2. Tractie stimuleren (meer gebruikers op de app).
3. Verwijzen naar aanbod op de app.
4. Hun eigen netwerk inzetten voor offline verbintenissen tussen
nieuwkomers en locals.
Het superlocal project is in oktober 2021 van start gegaan
met een team van 7 superlocals. Sinds die tijd zien we dat de
responssnelheid is verkort van 3.14 naar 1.89 dagen. Daarnaast zien
we dat een groter percentage van de vragen wordt beantwoord
op de app. In het jaar 2022 zal er verder worden gekeken naar
hoe het superlocal project geoptimaliseerd kan worden, en hoe de
responstijd nog verder naar beneden gehaald kan worden.
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Project: Ambassadeurs

Welcome app heeft het doel om alle nieuwkomers in Nederland
een gevoel van thuis te bieden. Echter, de huidige groep gebruikers
op de Welcome app is vaak gecentreerd op de grotere steden in
Nederland, en zijn tussen de 18-35 jaar oud. Een groot gedeelte van
deze gebruikers heeft een Syrische of Iraakse achtergrond. Om een
meer diverse groep aan nieuwkomers aan te spreken (geografisch,
leeftijd, afkomst) heeft Welcome app het ambassadeursprogramma
in het leven geroepen. Het idee is om ambassadeurs vanuit de
AZCs en andere nieuwkomer locaties (taalscholen en refugeeled organisations) aan Welcome app te binden, en vanuit daar
gedecentraliseerd netwerken en vertrouwen op te bouwen.
Daarnaast krijgen de ambassadeurs vanaf aankomst in Nederland
de kans om hun Nederlandse netwerk op te bouwen, te leren over
het Nederlandse systeem en hun CV te versterken. Ten slotte hoopt
Welcome app via deze ambassadeurs met lokale representatieve
van de COA relaties op te bouwen, om zo meer toegang te krijgen
tot deze groep nieuwkomers.
Het ambassadeur project is in oktober 2021 van start gegaan met
een team van 10 ambassadeurs. De ambassadeurs zijn volop
ingezet om feedback te verzamelen over het gebruik van de app,
en het bepalen van de nieuwe directie van de app. Daarnaast
zijn er samenwerkingen opgestart met COA (Den Helder en
Geuzenveld), presentaties gehouden bij taalscholen, wordt
er gewerkt aan een hub in Alkmaar (i.s.m. Humanitas en een
superlocal) en is er een werkgroep opgericht in Lelystad. In het
aankomende jaar zal het ambassadeursprogramma verder worden
ontwikkeld, en hopen we samen met onze ambassadeurs nog veel
meer impact te maken.

Marketing en Communicatie

In 2021 vonden er een aantal mooie evenementen plaats, georganiseerd door het
marketing team:
• Filmavond Cinetree x UNHCR: In samenwerking met UNHCR & Cinetree hebben
wij op Wereldvluchtelingendag [20-06-2021] een filmavond georganiseerd
in het Amsterdamse Bostheater waar de verbinding tussen nieuwkomers en
locals centraal stond. De film ‘Nice People’ was een erg goede keuze en de
samenwerking met UNHCR & Cinetree beviel dusdanig goed dat we volgend
jaar graag weer samenwerken.
• Fundraiser: In de maand juni hebben wij een inspirerende fundraiser
georganiseerd. Een avond waarop we meerdere sprekers het woord hebben
gegeven. Dit heeft geresulteerd in een bescheiden totaalbedrag van 5.000 euro
aan donaties.
• Video pitch: Voor de aanmelding van het KPN Mooiste contact fonds hebben
we een video pitch gemaakt bij de locatie Eye, met uitzicht over Amsterdam.
Met onze deelname zijn we uiteindelijk geselecteerd als één van de achttien
sociale ondernemingen die eenzaamheid bestrijden in Nederland. Deelname
aan dit traject houdt in: drie jaar lang advies, financiële steun & gebruik van het
netwerk van het KPN Mooiste Contact Fonds.
• Rondje Afghanistan: Welcome App en UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie
slaan de handen ineen en starten een inzamelingsactie: Rondje Nederland
voor Afghanistan! Om geld op te halen en om aandacht te blijven vragen voor
al de mensen die hierdoor getroffen worden. Vluchtelingen moeten enorme
afstanden lopen en daarom willen wij hen steunen door de symbolische
afstand van zoveel mogelijk rondjes Nederland af te leggen. Welcome app en
UNHCR zorgen ervoor dat Afghanen in Afghanistan zelf en binnen Nederland
ondersteund worden in deze tijden van ontbering. UNHCR gebruikt de giften
om mensen in Afghanistan te helpen met opvang, noodhulp en het opbouwen
van een bestaan. De Welcome App vindt dat alle nieuwe Nederlanders het recht
hebben om zich thuis te voelen. De giften zullen gebruikt worden om de app zo
inclusief en bruikbaar mogelijk te maken voor de nieuwe groep Afghanen, door
bijvoorbeeld het platform te vertalen naar het Dari.

Daarnaast stond de tweede helft van 2021 in
het teken van het opzetten van een relatie met
Wolfstreet. Naar aanleiding van vele gesprekken
bleek dat het verhaal wat Welcome app aan de
buitenwereld vertelt via de website en socials,
niet in lijn is met de directie die we op gaan.
Wolfstreet helpt bij de positie beter te definiëren
en naar buiten te communiceren. Het gaat hier
om:
•
•
•
•

Campaign Video,
Onboarding video’s & storytelling,
Art direction (look & feel),
Relatiebeheer met creative digital agency
LamaLama

In de loop van 2022 zal deze nieuwe
positionering met de bijbehorende omgeving
online gaan.
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3.2 Behoefte en Impact onderzoek
In 2021 is het community en impact team druk bezig geweest
met het herformuleren van de Theory of Change en de
conceptualisering van het gevoel van thuis. Dit laatste is gedaan
op basis van de meerdere onderzoeken vanuit Welcome app, het
academische veld, gesprekken met nieuwkomers en de inzichten
van onze partner OpenEmbassy. Vanuit deze conceptualisering
(zie beneden), is vervolgens een nieuwe Theory of Change
opgezet waaraan dit gevoel van thuis ten grondslag ligt. De
Theory of Change is nu opgebouwd uit twee onderdelen: richting
nieuwkomers en richting het systeem (aanbieders en gemeenten).
Het thuisgevoel
Wij, bij Welcome app, vinden dat iedereen, inclusief nieuwe
Nederlanders, het recht heeft om zich thuis te voelen in Nederland.
Dan maken we impact. Je ergens thuis voelen. Wat betekent dat
eigenlijk? Voor de één betekent het misschien de geur van de lokale
bakker, voor de ander is dat de plek waar hij of zij geboren is, of het
samen juichen voor het Nederlandse elftal. Je kunt je thuis voelen
op verschillende plekken, bij groepen of individuen en in situaties,
maar een paar elementen zijn ieder geval van wezenlijk belang:
vertrouwdheid, veiligheid en zelfverwerkelijking. Als één van
deze elementen wegvalt, is het thuisgevoel ver te zoeken. Zonder
thuisgevoel voel je je misschien onzeker, onveilig, en niet jezelf een gevoel wat pas goed te duiden is als het wegvalt of niet meer
vanzelfsprekend is.

12

Wat betekent dat gevoel van thuis voor de nieuwkomer?

Geen één nieuwkomer heeft er voor gekozen om te vluchten.
Bij aankomst in het nieuwe land is het thuisgevoel alles behalve
vanzelfsprekend - gecompliceerd door gevoelens van nostalgie
naar de tijd vóór de ontbering en het missen van het bekende. In
de tijd van het asielzoekerscentrum (AZC) heeft de nieuwkomer
geen mogelijkheid zichzelf te verwerkelijken, of vertrouwd te voelen
door de tijdelijke aard van het verblijf. Op het moment dat de
nieuwkomer status krijgt voor vijf jaar wordt dit tijdelijke verblijf al
iets permanenter, en wordt er verwacht van de nieuwkomer zich in
te burgeren in de Nederlandse maatschappij. Allerlei handvatten
worden hierin aangereikt door de overheid, vluchtelingen
organisaties en de lokale gemeenten, maar toegang tot het
persoonlijke en het informele wat de vertrouwdheid, veiligheid en
zelfverwerkelijking teweeg brengt is lastig. Welcome app geloofd
dat nieuwkomers met meer eigenaarschap over hun integratie
en informatiebehoeften makkelijker hun eigen thuis kunnen
creëren. Hier speelt de samenwerking tussen het maatschappelijke
middenveld, gemeenten, bedrijven en andere partijen een grote rol.

Hoe zorgen we ervoor dat ons gedeelde huis, Nederland,
voor iedereen een thuis is?
Een thuis creëer je niet alleen, maar met anderen in je omgeving.
Een sterk thuisgevoel én een sterke groepsidentiteit kan echter
ook zorgen voor een wij-zij tegenstelling. Hoe meer jij jezelf thuis
maakt, hoe sterker de potentie tot uitsluiting van anderen. Hoe
zorgen we er samen voor dat de thuis die we creëren vooral tot
gevoelens van saamhorigheid en verbinding leidt? Welcome app
doet dit door actief te luisteren, gelijkwaardige ontmoetingen te
stimuleren, en informatie en netwerken toegankelijk te maken en
daarmee de ruimte van integratie samen met nieuwkomers en
stakeholders in het veld vorm te geven. Door samenwerking tussen
alle partijen op de inburgerings keten, doorverwijzing en betere
informatievoorziening, kunnen we er samen voor zorgen dat dit
thuis voor iedereen werkt.

Hoe duiden wij impact?

De impact die we maken op de Welcome
app richting het thuisgevoel duiden we
in termen van waardevolle connecties,
die via de chat met local, helpdesk, JOIN,
sociale kaart en organisatie- en gemeente
dashboard functies gemaakt kunnen
worden. Deze waardevolle connecties
vinden plaats tussen nieuwkomers en
locals, nieuwkomers en helpdesk expert,
nieuwkomers en tolk, nieuwkomers en
aanbieders, en aanbieders onderling. In
de toekomst zullen hier ook connecties
bij komen vanuit gemeenten met
nieuwkomers en aanbieders. Om
meer impact te kunnen maken, is het
voor Welcome app van belang dat er
een groei plaatsvindt van het aantal
actieve (tevreden) gebruikers en actieve
(tevreden) aanbieders. Ons platform
wordt meer waard voor alle betrokken
partijen wanneer er meer tractie
plaatsvindt. Uiteindelijk is ons doel om alle
stakeholders op ons platform te ontsluiten
om een volledig en toegankelijk overzicht
aan te bieden. We verwachten zowel
organisch als georganiseerd te groeien.

De theory of change
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Meetbaar maken van Impact
In 2021 hebben we aan de hand van de Theory of Change een
logical framework met indicatoren opgesteld (zie Annex A), en
daarmee stappen gezet om tools te ontwikkelen voor interviews,
focusgroepen en surveys. In 2021 zijn we vervolgens al begonnen
met het ophalen van inzichten via gesprekken en enquêtes met
gebruikers, en via onze superlocals en ambassadeurs. Samengevat
deden we het volgende:
• 29 interviews gehouden met nieuwkomers (18 WA team, 7 KPN, 4
FutureProof deelnemers)
• 11 interviews gehouden met organisaties
• 20 enquêtes afgenomen met nieuwkomers
• 1 focusgroep georganiseerd over het aanbod in de app met
ambassadeurs
• 58 inzichten opgehaald met eigen team
• 10 inzichten opgehaald via Superlocals
In het kort kwamen daar de volgende inzichten uit:
• Meer behoefte naar echte verhalen – er is een behoefte
vanuit nieuwkomers om echte impact verhalen te delen: via
online activatie in de app en op social media kanalen. Het
beschrijven van individuele impact kan zorgen voor inspiratie en
aanmoediging om zelf ook actie te ondernemen.
° Behoefte naar gevoel van community - er is behoefte naar
een groter gevoel van community op te app, en via social
events georganiseerd door Welcome app zelf. Nieuwkomers
gaven aan hun ervaringen, tips en tricks te willen delen met
anderen binnen de app.
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•

•

•

•

•

Duidelijke route naar aanbod - een duidelijke route naar het
aanbod in programma's, kansen en activiteiten in je eigen buurt
en gebaseerd op je behoefte. Er bestaat nu een overload aan
informatie, geen duidelijke labels en niet gespecificeerd op je
locatie of interesses.
Aanbod moet aangepast worden aan verschillende behoeften
- behoefte verschilt per persoon, per moment in de “route” naar
integratie. Aanbod moet up to date zijn. Socials moeten ingezet
worden voor promotie.
° Behoefte naar meer informatie voorziening - NLs systeem,
rechten, plichten, nieuws, weg naar onderwijs of carrière.
° Behoefte naar duidelijkheid hoe bepaalde carriere events
kunnen bijdragen aan succesvolle carrière in de toekomst.
Hulpbehoevend discourse blijft bestaan - er is een noodzaak
om verder uitzoeken hoe Welcome app hulpbehoevende
/ hulpverlenende verhouding kan verminderen op app en
offline. Een onderdeel hiervan is het wegnemen van de local en
nieuwkomers labels in de app.
Welcome app is nodig, maar werkt nog niet goed genoeg KPN onderzoekers en UX designers gaan aan de slag met het
intuïtiever maken van het platform. Nieuwkomers bevestigen dat
het idee van Welcome app precies is wat ze zoeken, maar dat
het platform nog niet laagdrempelig en intuïtief genoeg werkt.
Deelnemers vinden - Organisaties willen voornamelijk
deelnemers vinden voor activiteiten buiten hun standaard poul
aan deelnemers. Dit is tot nu de grootste motivatie voor het
gebruik van het organisatieprofiel.

4. Business development
Fondsenwerving

We hebben een redelijk succesvol jaar geboekt als het gaat om
fondsenwerving. Fondsen als VSB, KPN Mooiste Contact fonds/
Oranje fonds, Anton Jurgens fonds en van den Santheuvel Sobbe
hebben onze aanvragen goedgekeurd. Eind 2020 hadden we een
veel grotere begroting opgesteld met hele ambitieuze plannen.
In januari/februari 2021 kwamen wij erachter dat het op te halen
fondsen bedrag te hoog was. Een aantal fondsen haakte af omdat
ze het bedrag te hoog vonden en een aantal fondsen zoals VSB
en Fundatie Santheuvel Sobbe wilde wel geld toezeggen, maar
alleen als verdubbeling van inkomsten uit de gemeente propositie.
Daarom hebben we toen de begroting bijgesteld. We hebben
uiteindelijk vanuit fondsen en donatie 285.000,- gerealiseerd waar
we 345.000,- hadden begroot.

Business case

Welcome app heeft in 2021 gewerkt aan de proposities voor
gemeenten en bedrijven en deze afgerond en in de markt
gezet. Voor de gemeente propositie zijn er twee verschillende
aanvliegroutes bedacht en getest:

Gemeente propositie

Op basis van tientallen gesprekken met verschillende mensen
bij diverse gemeenten is onze propositie gefinaliseerd. Met
deze propositie ontzorgen we gemeenten met het digitaliseren
en centraliseren van informatie en stakeholders in het veld van
inburgering/ integratie.
•

Route 1
Met route 1 is de strategie om alle gemeenten los af te gaan
en hen te spreken over onze propositie en ze te overtuigen om
pilots met ons te starten

•

Route 2
We hebben een Welcome consortium opgezet met FutureWork,
OpenEmbassy en INK. Samen met deze partijen hebben we een
position paper geschreven en gepitcht bij de G4, VNG en Divosa.
Deze paper zetten we in als middel om te lobbyen. We willen de
G4 overtuigen van het belang van onze verschillende features
zodat ze die ideeën meenemen als ze een aanbesteding
schrijven.

Reflectie route 1

Aan het begin van het jaar was het onze doelstelling om vier
pilots aan gemeente te verkopen in 2021. Dit is niet gelukt door
een aantal redenen waarvan de voornaamste, het uitstellen van
de nieuwe Wet Inburgering is. In plaats van 1 juli 2021 is de wet
op 1 januari 2022 ingetreden. Hierdoor voelde gemeenten minder
noodzaak bij onze propositie. Ze waren druk bezig met andere
zaken voorbereiden voor deze nieuwe wet. Daarnaast heeft het ons
langer geduurd dan gedacht om een succesvolle sales funnel op te
zetten. Dit proces was geheel nieuw voor ons en daardoor hebben
we daar de tijd voor moeten nemen. We zijn heel blij dat dit proces
uiteindelijk goed is ingericht en dat we aan het einde van het jaar
dan toch onze eerste pilot hebben verkocht.

Reflectie route 2

De verwachting was dat er een grote aanbesteding zou
komen vanuit de G4 voor het digitaliseren van de verschillende
inburgerings routes. Een platform om alle communicatie hier
omheen te faciliteren moest er komen. Deze aanbesteding is
er tot nu toe niet gekomen en onze position paper die bedoeld
was om deze aanbesteding van de voren te beïnvloeden heeft
daardoor niet het effect gehad waar we op hoopte. Toch was het
een zeer nuttige exercitie om met onze partners uit te voeren om
scherp te krijgen hoe de rollen verdeeld zijn en weten alle grotere
ketenpartners als de G4, VNG, Divosa en COA nu wat onze visie is.
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Bedrijven propositie

In 2021 hebben we de tijd genomen om onze propositie met
bedrijven te herzien. Mede geïnspireerd door het impact onderzoek
van INK en gesprekken met medewerkers van o.a. CocaCola,
ABN AMRO en Young Colfield zijn we tot een vernieuwde insteek
gekomen. Met deze propositie willen wij medewerkers van
bedrijven trainingen geven over interculturele communicatie, de
obstakels van integreren en over diversiteit & inclusie. Daarna
worden medewerkers gekoppeld aan nieuwkomers via de Welcome
app die behoefte hebben aan sociale contacten. De verbinders
gaan hen daarbij helpen. Het doel van deze propositie is om meer
nieuwkomers zich onderdeel te laten voelen van een gemeenschap
en om bewustzijn te creëren bij bedrijven over diversiteit en inclusie.
Aan het einde van Q2 heeft Welcome app de beslissing genomen
om meer focus te leggen op één van de twee proposities. Door het
beperkte team en budget, moest er focus aangebracht worden.
We hebben gekozen om eerst de gemeente propositie goed neer
te zetten. We hebben daarom de eerste pilots hiervoor uitgesteld
naar Q2 van 2022. CocaCola, ABN AMRO en Young Colfield hebben
aangegeven aan deze pilot mee te willen doen.

Samenwerkingspartners

• OpenEmbassy
OpenEmbassy is nog steeds een enorm belangrijke partner van
Welcome app. Zij voeren een deel van de helpdesk uit en leren
van de vragen die worden gesteld om hiermee systeem impact te
maken. Daar profiteren weer alle nieuwkomers in Nederland van.
OpenEmbassy betaald ons voor deze toegang 1,400,- per maand.
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• GlobalTalk
In samenwerking met GlobalTalk hebben wij de JOIN functie in
ons platform gebouwd. Met deze functie krijgen gebruikers voor
wie dit is ingekocht door hun gemeente toegang tot een tolk of
cultuur specialist binnen één minuut. De JOIN functie wordt nu
getest bij vier gemeenten en het is ons doel om deze samen met de
Welcome app propositie voor gemeente samen te bundelen en zo
op te schalen naar veel meer gemeenten in 2022. We hebben een
financiële afspraak dat per verkochte bundel een fee terug gaat
naar Welcome app.
• BuddytoBuddy
BuddytoBuddy is een nieuwe betaalde partner geworden in 2021.
Zij betalen 3,000,- per jaar voor trainingen van het Welcome aan
al hun locaties. Tijdens deze training wordt uitgelegd hoe Welcome
app werk voor zowel de vrijwilligers en de locatie als voor de
nieuwkomers die daar komen. Dit is voor ons een win-win situatie
aangezien we én betaald krijgen én onze impact groeit door goed
aanbod en nieuwe gebruikers.
• CocaCola
Met CocaCola zijn we een betaalde samenwerking aangegaan
voor 2021. CocaCola betaald ons hiervoor 10.000,-. Samen
hebben we 10 activiteiten georganiseerd waar meer dan 100
nieuwkomers aanwezig waren. CocaCola is ondanks het corona
jaar erg tevreden over onze partnership en wilt deze waarschijnlijk
verlengen in 2022.

Finance

Onze verwachte groei in 2021 is uitgebleven. We hebben door het
uitstellen van de nieuwe Wet Inburgering, uitgestelde fundraising
evenementen en tegenvallende fondsenwerving minder geld tot
onze beschikking gehad. Het is een lastige fase gebleken waarin
we zitten waarbij fondsen van ons eisen dat we een duurzaam
businessmodel hebben om nog geld te geven, maar tegelijkertijd
geld nodig hebben om dit in de markt te kunnen zetten. Daarnaast
zijn we ook ‘te groot’ voor veel fondsen, maar ook weer ‘te klein’
voor anderen. Zie Annex (B) een eerste concept van onze jaarcijfers.
Deze zijn nog niet officieel en moeten nog gecontroleerd worden
door onze accountant. We hebben te maken met een verlies, dit
komt voornamelijk door de eerder genoemde redenen, maar ook
doordat we voor het eerst met projectfinanciering te maken hebben
die over meerdere jaren gespreid moeten worden. Hier hebben
we veel van geleerd en het is ons doel om dit verlies in 2022 weg te
werken met een overschot.

Jaarrekening 2020

We hebben een vertraging opgelopen met onze jaarrekening van
2020. Hier hebben we van geleerd en we gaan ervoor zorgen dat
dit de komende jaren niet meer voor gaat komen. Deze vertraging
heeft te maken met twee dingen. Ten eerste doet EY het opstellen
van onze jaarrapportage pro bono. Dit is erg fijn, maar zorgt er
ook voor dat wij niet hoog op hun prioriteitenlijst staan. We worden
daardoor steeds naar achteren geschoven. Daarnaast is het laten
opstellen van de jaarrekening door EY niet zomaar iets. Zij kijken
erg grondig naar onze financiële cijfers en naar de governance
structuur. Deze structuur roept steeds dezelfde vragen bij hen op. Al
hebben we die keer op keer beantwoord met dezelfde documenten
(statuten en overeenkomsten) komen deze vragen toch steeds weer
op. Dit heeft ons doen besluiten om deze structuur anders in te
richten in het komende jaar.
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5. Product
5.1.1 DATA TRACKING
5.1 Q1/Q2

Tijdens de eerste twee kwartalen van het
jaar 2021 is Welcome app nog meer gaan
sturen op basis van de data gegenereerd uit
de app. Door goed te luisteren naar de data
uit de acties van gebruikers, wist Welcome
app lessen te leren voor verbeteringen in
functionaliteit en sturing op prioriteit. De
twee kwartalen stonden daarnaast ook
in het teken van twee grote projecten: het
nieuwkomer behoeften onderzoek met
INK. en het ontwikkelen van het organisatie
platform (web-app) ter aanvulling van de
Welcome app. Tevens heeft afstudeerder Sima
Melkumjan haar afstudeerportfolio gemaakt
over Welcome app, specifiek over de vraag:
”Hoe kan ik ervoor zorgen dat de Welcome
app beter aansluit bij de wensen en behoeften
van de nieuwkomers, tussen 25-35 jaar met
Arabische afkomst, en de aanbieders, zodat
het gebruik van de app wordt geoptimaliseerd
en daardoor het contact tussen beide type
gebruikers wordt verbeterd?”.
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In kwartaal twee is de data stagiair onderzoek gaan doen naar de vragen
portal op het platform. Er is onder andere gekeken naar de invloed van
responstijd op vragen die gesteld worden ten opzichte van de retentie
onder nieuwkomer gebruikers. Dit was het meest interessante stuk van het
onderzoek waarbij de conclusie is dat de responstijd enorm veel impact
heeft op de retentie (het terugkeren van de gebruiker).
In de grafiek hieronder is te zien dat de kans vele malen groter is dat
een gebruiker langer dan 100 dagen het platform blijft gebruiken als hij/
zij binnen drie dagen antwoord krijgt op de vraag die gesteld is. Deze
inzichten zijn grondstof geweest voor het uitwerken van het projectplan
Super Locals. Waar in hoofdstuk 4 verder op ingegaan wordt.

5.1.2 INK ONDERZOEK

In de eerste helft van het jaar is Welcome app aan de
slag gegaan met het onderzoeksbureau INK. Zij zijn een
service design onderzoeksbureau die maatschappelijke
organisaties helpen met het verbeteren van hun digitale
producten. Tijdens de eerste brainstorm met beide teams
hebben wij de concrete uitdaging als volgt geformuleerd:
DE UITDAGING
Vluchtelingen lukt het te vaak niet om zich thuis te voelen
in Nederland.
Samen met INK zijn wij in gesprek gegaan met
verschillende stakeholders uit het veld, zoals: COA, IND,
gemeenten, taalscholen en uiteraard veel nieuwkomers.
Hieronder een aantal interessante bevindingen uit het
onderzoek:
• Het benaderen van nieuwkomers als nieuwkomers
houdt mensen onbedoeld in de out-group.
• Nieuwkomers worden op hun nieuwkomer-identiteit
aangesproken en de machtsbalans blijft in stand.
• De Social Identity Theory van Tajfel en de Need to
Belong laten zien dat een mens alles doet voor een
positieve sociale identiteit. Ergens bij horen en positieve
waarde toevoegen aan die groep. Het is echter niet
gemakkelijk om een informele groep te vinden die iets
te maken heeft met wie je was vóór de geforceerde
migratie.
• Het belangrijkste emotionele doel van inburgering zou
het vinden een gemeenschap op basis van hun “oude”
identiteit moeten zijn.
Op basis van alle bevindingen en meerdere
brainstormsessies is het volgende idee eruit gekomen. Dit
idee willen wij in de komende tijd gaan testen en verder uit
gaan werken.

HET IDEE
Nieuwkomers helpen aan een betekenisvolle gemeenschap.
We willen nieuwkomers helpen aan een betekenisvolle
gemeenschap door lokale verbinders te vragen hen te koppelen
aan iemand die ze kan meenemen naar een gemeenschap. Er
zijn namelijk een hele hoop mensen die willen zorgen voor meer
verbinding, maar ze hebben wel een haakje nodig. Het is voor de
meeste mensen ongemakkelijk om zonder sociaal script tegenover
elkaar aan tafel te zitten. Mensen breiden hun netwerk vaak uit
in groepsverband. Daarom is het belangrijk dat nieuwkomers
meegenomen worden naar bestaande gemeenschappen waar ze
een deel van uit zouden kunnen maken. We maken de handeling
deel van de gewone klantreis van inburgeren, zodat mensen voelen
dat het normaal is om welkom geheten te worden in groepen. Zo
ontwerpen we het machtsbalans weg.

5.1.3 LANCERING ORGANISATIE DASHBOARD

In het tweede kwartaal is het organisatie dashboard gelanceerd.
Als Welcome app zijnde willen wij het centrale platform creëren
waar nieuwkomers al het aanbod uit hun regio kunnen vinden.
Dit met als doel dat zij meer eigenaarschap kunnen nemen
over hun eigen proces. Om dit te realiseren moet Welcome app
stappen zetten in de gebruiksvriendelijkheid voor organisaties
en bedrijven uit het maatschappelijk middenveld. De eerste
stappen zijn nu gezet door het lanceren van een web-app die
specifiek is ingericht voor deze partijen. Op dit platform kunnen
organisaties en bedrijven zich aanmelden en vanaf hun laptop
hun aanbod beheren. Het platform biedt de mogelijkheid om
activiteiten en programma’s te posten, contact te onderhouden
met de nieuwkomers (en eventueel locals) die zich aanmelden voor
hun activiteiten en is er een overzicht van andere organisaties uit
hun regio. Dit met als doel om ook contact en kennisdeling tussen
organisaties uit het veld te faciliteren en te stimuleren.
In de maand juni waren de laatste testen gedaan en hebben de
eerste organisaties zich aangemeld op het platform.
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5.1.4 AFSTUDEERPORTFOLIO UX/UI

Tussen februari en mei 2021 onderzocht
Sima Melkumjan de volgende design
vraag: “Hoe kan ik ervoor zorgen dat de
Welcome app beter aansluit bij de wensen
en behoeften van de nieuwkomers, tussen
25-35 jaar met Arabische afkomst, en de
aanbieders, zodat het gebruik van de app
wordt geoptimaliseerd en daardoor het
contact tussen beide type gebruikers wordt
verbeterd?”. In totaal zijn er 55 enquêtes
afgenomen, waar 6 diepte-gesprekken
uit zijn gekomen met 3 nieuwkomers en 3
organisaties.

Daarnaast hebben beide type gebruikers behoefte
aan een aantal nieuwe functies in de applicatie,
wat meer gebruiksvriendelijkheid en interactie
biedt. De voorbeelden zijn een zoekfunctie,
notificaties en de status van de gebruiker kunnen
zien.
Daarnaast heeft Sima een persona opgezet
voor nieuwkomers en organisaties, waarin alle
kenmerken, doelen, behoeften, het gedrag en
frustraties in kaart zijn gebracht. Zie hieronder het
profiel van ‘Shamil’. De aanbevelingen van Sima
worden meegenomen in de product roadmap voor
het aankomende jaar.

Volgens de onderzoeken, die zijn gedaan
voor Welcome app, blijkt dat nieuwkomers
het lastig vinden om in contact te komen
met andere gebruikers in de Welcome
app, en daardoor afhaken om de app
te blijven gebruiken. Ook blijkt er dat de
aanbieders dezelfde probleem ervaren en
behoefte hebben aan meer contact met
nieuwkomers.
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5.2 Q3/Q4

De tweede helft van het jaar stond in het teken van de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•

KPN UX/UI team
Doorontwikkelen organisatie dashboard
Start ontwikkelen gemeente dashboard
Nieuwe product owner

5.2.1 KPN UX/UI team

Als onderdeel van het Ondernemen tegen eenzaamheid programma
van Oranjefonds en KPN werden er twee partijen gekozen waarbij het
UX/UI team van KPN op zou aanhaken. Welcome app werd gekozen
en dat zorgde voor een enorme boost binnen het team. Begin van het
laatste kwartaal waren de eerste gesprekken met het team van KPN. De
opdracht zou bestaan uit de volgende punten:
1.
2.
3.

Optimaliseren van product UX/UI
Lange termijn product strategie / roadmap
Internationale groei

De focus van het onderzoek zal in eerste instantie liggen op het
optimaliseren van de huidige platformen (app/organisatie dashboard/
gemeente dashboard). In eerste instantie is KPN aan de slag gegaan
met een expert review van zowel de app als de dashboards. Bij de
dashboards is het onderzoek gebaseerd op de schetsen van het
gemeente dashboard die zijn gemaakt op basis van het onderzoek van
afgelopen 18 maanden. Uit deze reviews kwam enorm veel waardevolle
input die mee is genomen in de start van de ontwikkeling van het
gemeente dashboard en is opgenomen in de product roadmap voor de
applicatie1.
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Na de expert reviews is het team aan de slag gegaan met diepte
interviews met mensen uit de doelgroep. Op basis van die input en een
ideation sessie zijn ze begonnen met de eerste re-designs maken van
de applicatie.
Documenten met bevindingen kunnen gedeeld worden op verzoek.

1

5.2.1.1 Hoofd inzichten applicatie
Op basis van de diepte interviews
en de expert review heeft KPN de
onderstaande hoofd inzichten op een
rijtje gezet. Zoals aangegeven is dit als
input gebruikt voor de ideation sessie
die we met zijn allen gedaan hebben
en vanuit daar worden nieuwe designs
gemaakt en getest.

1. Onderscheid tussen nieuwkomers en
super locals staat haaks op het gevoel
van gelijkheid.
2. Instellingen in de onboarding/profiel
worden nu niet optimaal gebruikt
binnen de app.
3. Als iets in de app niet werkt of
informatie niet klopt dan voelt dit
onbetrouwbaar. Dit leidt tot minder
gebruik.
5. De ingestelde taal van je iOS/Android
wordt half meegenomen in de app.
6. Er gebeurt veel binnen de app
waardoor deze als minder makkelijk
wordt ervaren.

*Aanpak KPN UX/UI team aankomende periode

5.2.2 Organisatie dashboard

Het organisatie dashboard is doorontwikkeld op basis van feedback van de eerste gebruikers
en input vanuit de expert review van het KPN team. De feedback vanuit de gebruikers heeft
ervoor gezorgd dat we de eerste plooien uit het platform hebben kunnen strijken. Het KPN team
heeft waardevolle input gegeven over de gebruiksvriendelijkheid van het platform.

5.2.3 Gemeente dashboard

Naar aanleiding van ruim 18 maanden onderzoek door het Welcome app team en een
laatste ronde input vanuit het KPN UX/UI team waren de wireframes van het gemeente
dashboard klaar om ontwikkeld te worden. Na officieel akkoord met Gemeente Tilburg zijn de
werkzaamheden voor het bouwen van het platform begin december in gang gezet. Deze eerste
weken zijn voorspoedig gegaan en alles ligt op schema.

5.2.4 Nieuwe product owner

Aangezien het product de kern van onze organisatie is was er de behoefte om versterking
binnen te halen op dat vlak. We zijn met meerdere partijen en mensen in gesprek gegaan om
te kijken of we een ervaren PO konden aanhaken. De keuze is uiteindelijk gevallen op Lex van
Zalingen. Hij is een ervaren product owner en business analist. Hij was al twee jaar betrokken bij
Welcome app met een rol in het Raad van Advies. Hierdoor was hij al bekend met het product
en konden we snel stappen zetten. Met het aan boord halen van een ervaren PO zijn er direct
mooie stappen gezet in het stroomlijnen van de development processen.
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6. Organisatie lessons learned
•

•
•
•

•

•
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Finance: Welcome app heeft veel geleerd over het financiële werk in de stichting. Door
andere soorten donaties specifiek gelinkt aan een project, werd het duidelijk dat er een
accurate liquiditeit rekening ontwikkeld moet worden, waarin donaties alleen gerekend
mogen worden voor de maanden en werkzaamheden waar ze voor gelden. Deze
veranderslag is in het laatste kwartaal van 2021 gemaakt en zal worden doorgevoerd in
2022.
Team: een groter team betekent niet zozeer meer output. Een klein team met duidelijke
prioriteiten en efficiënte samenwerkingsvormen, kan meer opleveren dan een groter team
wat werkt op kleine eilandjes.
Externe hulp: Het inschakelen van externe hulp van bedrijven en mensen werkt erg goed
om de capaciteiten van het Welcome app team te ondersteunen. Grote dank aan deze
partijen die ons willen helpen in deze kritieke fase (KPN, Wolfstreet, Picnic).
Productontwikkeling: Welcome app moet verdere investeringen doen om de capaciteit
van in-house product kennis te vergroten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aannemen
van een product owner (Q4 2021), met aanvullende teamleden zoals een business analyst
en wellicht eigen team aan developers. Daarnaast zal dit team, met ondersteuning van
KPN, gaan werken aan een product roadmap voor de langere termijn, met ruimte voor
sprints. De feedback die ontvangen wordt door gebruikers kan dan structureel worden
verwerkt naar verbeteringen in de app.
Reflectie op huidige governance: de huidige governance structuur met de stichting en
de BV werkt niet goed. Al hebben we de belangen van de stichting als leidraad genomen
bij het opzetten van deze structuur, krijgen we hier toch te vaak nog vragen over van
donateurs en onze accountants. Wij willen 2022 nemen om een nieuwe structuur uit
te werken in samenwerking met onze structurele partners die gemakkelijker is om te
begrijpen en geen ingewikkelde vragen oproept.
Momentum is nu: Het momentum om onze services aan gemeenten te verkopen is nu
aangebroken. Met de ervaringen van de implementatie van de eerste pilot zal de business
case nog concreter gemaakt worden, en de eerste successen bijdragen aan het positief
beinvloeden van het salesprocess.

7. Vooruitblik 2022
Het aankomende jaar wordt een spannend en mooi jaar voor Welcome
app. Een vernieuwde versie van de app zal live gaan, eveneens
een rebranding campagne en de eerste gemeente pilot. Hieronder
is uitgezet hoe deze inspanningen vertaald zullen worden naar
doelstellingen en een globale planning voor de rest van het jaar 2022.

7.1 Doelstellingen
De doelstellingen waar Welcome app in 2022 op gaat sturen zullen
enigszins verschillen met de KPI's waar dit jaar op gerapporteerd is.
Aan de ene kant zal er gerapporteerd worden op de onderstaande
organisatie KPI’s. Aan de andere kant zal Welcome app’s impact geduid
worden aan de hand van de Theory of Change in Figuur 1 (hierboven).
Hoe dat te werk gaat is te zien in Annex A.
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7.2 Werkplanning (GANTT chart)
Legenda:
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7.3 Gemeente Pilot
In januari 2022 opent er een
tussenvoorziening voor 250 nieuwkomers
met status (“statushouders”) in
Gemeente Tilburg, op de Willem II
kazerne. Deze voorziening zit tussen het
asielzoekerscentrum en permanente
huisvesting in. Welcome app gaat hier
samen met de Gemeente Tilburg, Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA),
Refugee Team, Contour de Twern en
Sportbedrijf mee aan de slag om te zorgen
voor een warm Welcome. Dit is de eerste
samenwerking die Welcome app aangaat
met een gemeente, en zal een mooie
testcase zijn voor de toekomst.

7.4 Governance
Naar aanleiding van de geleerde lessen in
2021, zal Welcome app in het aankomende
jaar verder gaan uitzoeken welke governance
structuur het beste werkt. Er zal gezocht
worden naar een structuur waarbij er een
duidelijkere taakverdeling tussen de stichting
en BV bestaat. Waarbij er meer geïnvesteerd
kan worden in de doorontwikkeling van de
app, en specifieke investeringen rondom
impact en community.
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8. Nawoord
Hartelijk dank voor het lezen van het halfjaarlijkse
impact report 2021 van stichting Welcome app
Nederland. Het is een jaar waarin we ontzettend
veel geleerd hebben en gegroeid zijn, maar bovenal
hebben we hard gewerkt aan onze fundering waar
we in 2022 op verder kunnen bouwen. Daar zijn
we ontzettend blij mee en ook trots op. Ondanks
alle tegenslagen en uitdagingen staan we er als
organisatie een stuk steviger voor ten opzichte
van vorig jaar. Benieuwd hoe je kunt bijdrage aan
onze missie? Neem dan contact op met: info@
welcomeapp.nl of +31 6 4228 0682
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