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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

Stichting Vialisa is in 2003 in Nederland opgericht en is sinds oktober 2004 werkzaam 

in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Vialisa zet zich in voor kansarme jongeren in 

de sloppenwijken van Dhaka.  

 

Vialisa fungeert grotendeels als een sociaal arbeidsbureau. Jongeren krijgen bij Vialisa 

praktische scholing en begeleiding, zodat ze kunnen doorstromen naar regulier 

(beroeps)onderwijs, een vaste baan of zelfstandig ondernemerschap. Het gaat echter 

niet alleen om het realiseren van arbeidsplaatsen voor jongeren. Het gaat voor een 

belangrijk deel ook om het ondersteunen van jongeren door mentoren om ze voor te 

bereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt. Door onze trainingen, contacten en 

bemiddeling krijgen laag- of ongeschoolde jongeren een kans zich op een duurzame 

manier te ontwikkelen. Hierdoor creëren we een beter toekomstperspectief.  

 

In miljoenen arme gezinnen in Dhaka, is het schamele loon van beide ouders 

onvoldoende om alle bijbehorende monden te kunnen voeden. Daarom wordt het, 

zeker voor de oudste kinderen, noodzakelijk om te werken. In deze gezinnen zorgen 

kinderen voor een groot gedeelte van het gezinsinkomen. Om een steentje bij te 

kunnen dragen aan het familie-inkomen gaan sommige kinderen bedelen. Andere 

kinderen vinden een baantje waarin ze onder moeilijke omstandigheden moeten 

werken. Ze gaan bijvoorbeeld schoenen poetsen, bakstenen hakken of een riksja 

besturen. Deze baantjes staan een goede persoonlijke ontwikkeling van een kind in de 

weg.  

 

Er wordt door een aantal organisaties in Dhaka wel iets voor straatkinderen gedaan 

maar weinig voor jongeren. Zo zijn er Drop In Centers (DIC) waar kinderen zich 

overdag kunnen melden om te spelen, te praten, te eten en te drinken en les te krijgen. 

Hier kunnen ze even ontsnappen aan de dagelijkse harde realiteit. Daar houdt het 

echter mee op. Zodra kinderen de leeftijd van 15 jaar bereiken, wordt de toegang tot 

de DIC beperkt omdat plaats moet worden gemaakt voor nieuwe kinderen. Er wordt 

niet gekeken naar mogelijkheden om jongeren te helpen met het opbouwen van een 

duurzaam zelfstandig bestaan. Vialisa richt zich daarom juist op het creëren van 

mogelijkheden voor kansarme jongens en meisjes tussen de 15 en 22 jaar.  

 

Op het moment bestaat onze doelgroep voor het merendeel uit jongeren woonachting 

in de sloppenwijk Korail. Sommige stromen in via doorverwijzingen van andere NGO’s 

en sommige melden zich zelf aan. Vooral deze laatste groep heeft veel begeleiding 

nodig in het opbouwen van praktische vaardigheden, routine en discipline. 

 

De sloppenwijk Korail, januari 2018
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De sloppenwijk Korail ligt aan de rand van een meer, ingeklemd tussen de twee rijke 

wijken Gulshan en Banani. Nadat de Bengaalse regering eerder 2 sloppenwijken 

rigoureus verwijderde werd Korail de grootste sloppenwijk in Dhaka. Door het 

ontbreken van een centraal registratiesysteem is het moeilijk vast te stellen hoeveel 

mensen er daadwerkelijk wonen. Verschillende NGO’s hanteren cijfers tussen de 

100.000 mensen en 1 miljoen mensen. Vialisa opende haar eerste school in Korail in 

2006. Sindsdien zijn er verschillende NGO’s in Korail bijgekomen. De meeste bieden 

onderwijs voor kinderen tot 15 jaar. Ook zijn er verschillende 

gezondheidsprogramma’s bijgekomen. De meeste hiervan zijn echter alleen 

toegankelijk voor families met een Mikro krediet van de organisatie die het 

gezondheidsprogramma beheert. 

 

De regering heeft jaren gedreigd ook deze 

sloppenwijk te verwijderen. Het hoge aantal 

inwoners maakt dit onmogelijk. Onder druk van 

internationale organisaties zoals de Wereldbank 

en de Asian Development Bank heeft de regering 

de laatste jaren voorzieningen aangelegd zoals 

een centraal water distributie systeem en een 

water afvoer systeem om de veelal open 

riolering tijdens het regenseizoen te ontlasten.  

 

Wonend in Korail is het uitzicht op de kantoren en hoge luxe flatgebouwen van Gulshan 

en Banani. Velen van onze jongeren dromen dan ook van een baan aan de overkant. 

 

1.2 Situatie 2017 

In 2017 zijn beide locaties van Vialisa noodgedwongen verhuisd. In het voorjaar van 

2017 brak een verwoestende brand uit in Korail, waardoor een nieuwe locatie gezocht 

moest worden. Die werd gevonden aan het centrale plein van Korail. Vialisa heeft een 

tweede en derde verdieping op een bestaand gebouw gerealiseerd, hiervoor is een 

lokaal bouwteam ingehuurd. De bouw is in December 2017 gereed gekomen. 

 

In december 2017 moest tevens voor 

het Benglish Crafts kantoor een nieuwe 

locatie gezocht worden, vanwege 

huurverhoging van de locatie. Er is zeer 

snel een nieuwe locatie in Gulshan 1 

gevonden, dichtbij de locatie in Korail. 

Het opknappen en verhuizen is 

gerealiseerd in de eerste dagen van 

2018.  
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2. Visie - missie – doelstelling 

 

2.1 Visie 

Ondanks de vele NGO’s in Bangladesh die goed werk doen om kinderen naar school te 

laten gaan, zijn er nog steeds veel jongeren in Bangladesh die het niet gegeven is om 

naar school te kunnen gaan. Zodra zij in de leeftijdscategorie 15+ komen, is voor hen 

geen hulp meer, zij vallen buiten de beschikbare programma’s. Maar ook zij verdienen 

toegang tot een opleiding en werk waarmee ze een zelfstandig bestaan kunnen 

opbouwen. Daarom bestaat Vialisa, om deze jongeren te helpen. 

 

2.2 Missie  

Vialisa ondersteunt kansarme jongeren in Bangladesh door ze kansen te bieden op een 

goede toekomst, een manier om inkomen te genereren en om zich te ontwikkelen. 

Vialisa biedt deze jongeren een opleiding, we leren ze sociale vaardigheden, en 

verzorgen bemiddeling voor werk en/of genereren werkgelegenheid. We begeleiden 

en helpen de jongeren om hun toekomst in eigen hand te nemen.  

 

2.3 Aanpak 

De aanpak die Vialisa hanteert om deze jongeren tussen 15 en 22 jaar te ondersteunen 

bestaat uit: 

✓ een praktijkgerichte opleiding aan deze jongeren geven met directe aansluiting op 

de arbeidsmarkt ter verhoging van hun kansen, waar anderen hen als te oud en 

kansloos beschouwen; 

✓ stage mogelijkheden creëren en de jongeren plaatsen bij bedrijven die hen niet 

uitbuiten of gevaarlijk werk laten verrichten; 

✓ arbeidsbemiddeling verzorgen voor de jongeren en ze koppelen aan een mentor 

voor loopbaanbegeleiding; dit zorgt tevens voor continuïteit, opdat de jongeren 

ook nadat ze geplaatst zijn voldoende kans krijgen zich te bewijzen in de nieuwe 

werksituatie; 

✓ in sommige gevallen de mogelijkheid bieden om door te stromen naar een 

(reguliere) beroepsopleiding; 

✓ een medische keuring geven en bijstaan bij medische problemen; 

✓ budgetbegeleiding geven en leren sparen voor noodsituaties; 

✓ laagdrempelige steun bieden, waarbij de achterban (ouders, voogd) nauw wordt 

betrokken en eventueel bemiddeling bieden bij problemen thuis. 
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3. Vialisa Organisatie 

 

3.1 Bestuur 

Vialisa is een Nederlandse organisatie met een Nederlands bestuur bestaande uit drie 

tot vijf personen met verschillende expertises (zie bijlage 1). Vanuit Nederland wordt 

steun georganiseerd in de vorm van sponsoring, donaties en subsidies. De uitvoerende 

activiteiten vinden uitsluitend plaats in Dhaka, Bangladesh. 

 

De oprichtster en directeur van Vialisa is Lisa van Gerven. Zij is tevens algemeen 

bestuurslid. Lisa is als 2-jarig Bengaals meisje geadopteerd door een Nederlands gezin 

en groeide op in het Limburgse Baarlo. Tijdens haar studie Welzijnsmanagement aan 

de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kreeg ze een stage mogelijkheid bij BRAC, 

de grootste NGO van Bangladesh. Daarnaast deed ze gedurende haar studie 

Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen werkervaring op in 

Vietnam bij de organisatie Education For Development. Deze oorspronkelijk Belgische 

organisatie ondersteunt Vietnamese organisaties in het begeleiden van kansarme 

jongeren naar een baan. Sinds februari 2004 is Lisa namens Vialisa werkzaam in 

Dhaka. 

 

3.2 Medewerkers en vrijwilligers 

De staf in Dhaka bestaat naast Lisa van Gerven uit 4 lokale docenten, die naast het 

doceren diverse andere taken uitvoeren, zoals begeleiding van de jongeren, contact 

met ouders/ verzorgers en werkgevers en de administratie. Verder wordt er regelmatig 

gebruik gemaakt van internationale vrijwilligers en stagiaires. 

 

Ook in Nederland zijn er vrijwilligers die zich voor Vialisa inzetten. Bijvoorbeeld op het 

gebied van communicatie en fondsenwerving of door regelmatig presentaties te 

verzorgen voor verschillende gelegenheden om het draagvlak van het werk van Vialisa 

in Nederland te vergroten. Daarnaast zijn er diverse mensen die op kleine schaal 

fondsenwervende activiteiten voor ons uitvoeren, zoals het organiseren van een 

kerstmarkt, meelopen in een sponsorloop en verkoop van spullen.  

 

Dankzij het communicatie team (bestaande uit vrijwilligers) is er een begin gemaakt 

Vialisa te presenteren door middel van nieuwe sociale media. Deze media zullen in de 

toekomst intensiever ingezet gaan worden. 

 

Facebook: https://www.facebook.com/VialisaFoundation  

Twitter: https://twitter.com/#!/Vialisa 

Twitter:https://twitter.com/#!/vialisa_nl 

Pinterest: http://www.pinterest.com/vialisa/  

 

Ambassadrice 

Sinds 2012 wordt Vialisa vertegenwoordigd door Kelly ter Horst. Zij is presentatrice 

van diverse televisie programma’s op TV Limburg en zangeres in een begeleidingsband 

voor verschillende bekende Nederlandse zangers zoals Jan Smit, Xander de Buisonjé 

en Nick & Simon. 

 

3.3 Samenwerkingen in Bangladesh 

Gezien onze ‘afwijkende’ doelgroep is samenwerken voor ons erg belangrijk. Onze 

medewerkers nemen regelmatig deel aan wijkvergaderingen in Korail om op de hoogte 

te blijven van de activiteiten van andere NGO’s. Tijdens de life skill trainingen en 

bezoeken aan de ouders informeren wij over relevante voorzieningen van andere 

NGO’s. Hierdoor weten ze bijvoorbeeld waar gratis medische hulp te krijgen is.  
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Thrive  

Deze vrijwilligersorganisatie werd anderhalf jaar geleden door een Amerikaanse in 

Dhaka opgezet. Hun doelstelling is zoveel mogelijk kansarme kinderen van een 

gezonde snack te voorzien. In eerste instantie leverde ze alleen voor de kinderen in 

onze crèche maar inmiddels ook voor al onze studenten. 

 

Blankadesh 

Voorzien van dekens voor de families van onze leerlingen 

tijdens de koude winters in Bangladesh. 

 

Pakriti 

Er is sinds 2018 een overeenkomst met Prakriti voor een 

project om jongeren te leren tuinieren en de gekweekte 

groenten en fruit te verkopen. 

 

Er worden mogelijkheden onderzocht voor meerdere 

samenwerkingen. 

    

 

 

 

 

 

 

3.4 Schoolgebouw en kantoor 

Vialisa heeft een schoolgebouw in de sloppenwijk Korail, en een kantoor in de 

aangrenzende wijk Gulshan. Dit kantoor dient tevens als werkplaats en verkoop punt 

voor Benglish Crafts. 

 

Een kantoor dat tevens buiten de sloppenwijk staat, is noodzakelijk gebleken: 

• in de sloppenwijk is te weinig elektriciteit waardoor de staf zonder computers 

moet werken; 

• gesprekken met jongeren en ouders kunnen alleen buiten lesuren 

plaatsvinden; 

• door jongeren naar ons kantoor te laten komen maken ze kennis met de 

wereld buiten de sloppenwijk waardoor de angst voor de wereld buiten de 

sloppenwijk kleiner wordt; 

• jongeren naar ons kantoor te laten komen is een belangrijk onderdeel van de 

motivatie test; 

• op een kantoor buiten de sloppenwijk kunnen we een onafhankelijke 

omgeving creëren waar jongeren vrijuit kunnen praten over hun persoonlijke 

problemen.  

• Voor Benglish Crafts bleek dit noodzakelijk in verband met toegankelijkheid 

voor klanten.  
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4. Werkwijze en programma´s 

 

4.1 Educatie algemeen 

Voordat een jongere in een programma wordt opgenomen, bezoekt een lokale 

medewerker het thuisfront om de situatie van de jongere in kaart te brengen en wordt 

er met de achterban gesproken. Onze werkwijze wordt uitgelegd, en er wordt gevraagd 

naar de medewerking van de ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers van de 

jongeren die een basisopleiding volgen worden nauw betrokken. Iedere maand is er 

een ouderbijeenkomst om de voortgang van de jongere te bespreken, wat de 

mogelijkheid biedt om de ambitie van de jongeren te toetsen met de visie van de 

ouders/verzorgers. Naast de maandelijkse ouderbijeenkomsten vinden er ook 

regelmatig huisbezoeken door medewerkers van Vialisa plaats, om op de hoogte te 

blijven van de individuele omstandigheden van de jongere. De steun van de achterban 

is belangrijk voor de ontwikkeling van de jongere. Door goede communicatie met het 

thuisfront kunnen wij in geval van tegenslag voorkomen dat een jongere uit een 

opleiding wordt gehaald. Bijvoorbeeld omdat de familie in acute financiële nood zit. 

 

Door het contact met de achterban zijn we voor mensen in de sloppenwijk Korail erg 

laagdrempelig. Het gevolg is dat jongeren zich ook zelf bij ons aanmelden, zonder 

verwijzing door andere organisaties. 

 

Afhankelijk van het opleidingsniveau, de ambities en mogelijkheden van de jongere 

wordt een individueel trainingsprogramma samengesteld. Jongeren worden betrokken 

bij het samenstellen van hun eigen trainingsdoelen en het evalueren van de behaalde 

doelen. Dit is bijvoorbeeld het leren vervaardigen van een specifiek product in de 

beroepsopleiding of het leren van vermenigvuldigen bij het vak rekenen.  

 

Sommige jongeren krijgen van ons een trainingsvergoeding. Soms ontvangt de 

jongere enkel een vergoeding voor transport, kleding of materialen. Andere jongeren 

ontvangen een minimum salaris, omdat de training een fulltime programma omvat. 

De hoogte van de trainingsvergoeding is per training anders. Jongeren die van ons een 

trainingsvergoeding ontvangen krijgen van ons een contract. Dit geldt zowel voor de 

trainingen die wij in eigen beheer uitvoeren, als voor de trainingen die wij voor de 

jongeren bij externe trainingscentra regelen.  

Vindt de jongere na de training 

zelf een baan, dan wordt de 

vergoeding een gift. Wacht de 

jongere totdat wij een baan voor 

hem/haar gevonden hebben, dan 

moet deze jongere een deel van 

de trainingsvergoeding aan ons 

terug betalen. Hierdoor krijgt de 

jongere een sterke prikkel om zelf 

actief op zoek te gaan naar een 

baan. De hoogte van het bedrag 

en de terugbetalingstermijn is 

afhankelijk van de hoogte van het 

salaris dat de jongere gaat 

verdienen. 

   
(Advertentie gemaakt door Duplo Studio ter gelegenheid van de NRC Charity Award 2012)  
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4.2 Educatie programma’s 

 

a) Educatie Centrum Vialisa Korail 

Educatie Centrum Vialisa Korail biedt basisonderwijs aan jongeren die nog geen 

onderwijs hebben gehad, of door armoede met hun school hebben moeten stoppen. 

Daarnaast biedt het ruimte aan een kleermakersopleiding. Sinds 2006 heeft dit 

centrum: 

 

 Totaal 

Jongeren in gesprek 756 

Waarvan naar Sociaal 

Arbeidsbureau 
627 

Waarvan naar 

Basisopleiding 
370 

Waarvan naar 

beroepsopleiding (intern) 
256 

Waarvan naar 

beroepsopleiding (extern) 
24 

Waarvan naar Benglish 

Crafts 
25 

Waarvan naar vaste baan 182 

Waarvan doorstroom naar 

reguliere school 
15 

Crèche  60 

 

 

Om onze jongeren gedegen voor te bereiden op een zelfstandig bestaan bieden alle 

trainingscentra van Vialisa life skill trainingen. Op jaarbasis zijn dit ruim 60 jongeren. 

Deze trainingen behandelen maatschappelijke onderwerpen zoals emancipatie, 

hygiëne, gender, seksuele voorlichting, Aids/Hiv, micro krediet enz. Deze trainingen 

worden tot nog toe door onze eigen staf gegeven. 

 

Badkamer 

Als onderdeel van de social skills trainingen krijgen de jongeren lessen over hygiëne. 

Het toepassen van goede hygiëneregels is essentieel voor een goede gezondheid. We 

hebben dan ook veel aandacht besteed aan het aanleggen van goede sanitaire 

voorzieningen zodat de leerlingen de geleerde hygiënelessen in de praktijk kunnen 

brengen. Voor meisjes is dit extra belangrijk, zo kunnen ze tijdens hun menstruatie 

naar school blijven gaan. Ook voor het kinderdagverblijf is het belangrijk om een was- 

en toiletgelegenheid te hebben, dit vermindert de kans op het overbrengen van ziektes 

zoals diarree. 

 

b) Handicrafts 

Om economische zelfstandigheid te bevorderen is het belangrijk dat jongeren 

praktische vaardigheden leren. Onze kleermakersopleiding is daar een goed voorbeeld 

van. Het doel van deze opleiding was jongeren op te leiden tot zelfstandig kleermaker. 

Een aantal jongeren hebben zelf een naaimachine gekocht en zijn vanuit huis aan het 

werk. Zij nemen opdrachten aan van familieleden en buurtgenoten. Om te voorkomen 

dat de afgestudeerde jongeren elkaars concurrent worden, zijn we in 2013 begonnen 

met het ontwikkelen van handicrafts, zodat ze zich naast het maken van de traditionele 

kleding technieken ook leren om andere producten te kunnen maken. 
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Dankzij het nieuwe curriculum heeft de eerste groep jongeren meteen een baan 

gekregen in het atelier van Aarong. Dit is de handicrafts winkel van BRAC, de grootste 

NGO van Bangladesh. 

 

c) Day Care Center 

Om het voor jongeren gemakkelijker en aantrekkelijker te maken deel te nemen aan 

de onderwijsprogramma’s is halverwege 2012 naast het Educatie Centrum Vialisa 

Korail het Day Care Center voor opvang van jongere familieleden geopend. Zo kunnen 

de ouders gewoon naar hun werk en kunnen de oudere kinderen naar school, terwijl 

de jongere kinderen worden opgevangen. 

 

 
 

Extra werkgelegenheid 

Het Day Care Center wordt bemand door volwassenen uit de lokale gemeenschap. Zo 

creëert Vialisa werkgelegenheid in de gemeenschap. Daarnaast kan het Day 

Care Center gebruikt worden als stage/werkervaring plek voor jongeren die eerder het 

6-maandse onderwijsprogramma hebben doorlopen. Hiermee doen ze relevante 

werkervaring op binnen het kinderdagverblijf. Na hun stage kunnen de jongeren 

doorgroeien naar een ondersteunende baan in het onderwijs, de zorg of het 

welzijnswerk. Op deze manier zorgt Vialisa voor een goede doorstroming van 

onderwijs naar werk. 
 

4.3 Werkgelegenheid algemeen 

Rekrutering 

Namens de jongeren wordt er door onze stafleden actief gezocht naar geschikte 

arbeidsplaatsen bij bedrijven, instellingen en particulieren. Ondanks de minimale 

werkervaring van onze jongeren zoeken wij toch naar arbeidsplaatsen waar enige 

kennis voor gevraagd is. Op deze manier is het voor de jongeren een uitdaging en 

bouwen ze zelfvertrouwen op waardoor ze ook kunnen doorgroeien in hun baan. Voor 

een jongere aan het werk gaat, wordt er met de werkgever afspraken gemaakt over 

onder andere salaris, arbeidstijden, opleiding en promotiekansen. 

Om de werkgever ervan te overtuigen een jongere van Vialisa een kans te geven, zijn 

wij bereid om gedurende de proefperiode van 3 maanden het salaris van de jongere 

voor onze rekening te nemen.  
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Begeleiding 

Zowel de werkgever als de jongere wordt tijdens het arbeidsproces voor minimaal 1 

jaar begeleid. Tijdens de regelmatige bezoeken van onze maatschappelijk werker aan 

de jongeren op hun werk, ziet onze maatschappelijk werker er op toe dat de gemaakte 

afspraken door zowel de jongere als de werkgever nagekomen worden. Vaak hebben 

de jongeren onregelmatige werktijden gehad waardoor ze vooral in het begin 

problemen hebben met routine en discipline. Door het voorbereiden van de werkgever 

op allerlei mogelijke problemen die zich zouden kunnen voordoen ontstaat er meer 

begrip en steun, zodat de jongere een ruime kans krijgt zich op zijn gemak te voelen 

in de nieuwe situatie en zichzelf te ontwikkelen.  

 

4.4 Werkgelegenheid programma’s 

 

a) Sociaal Arbeidsbureau 

Intermediair tussen de jongeren en het bedrijfsleven. Wanneer een jongere toetreedt 

tot één van onze projecten wordt er automatisch via het arbeidsbureau gezocht naar 

vervolg mogelijkheden. Zo voorkomen we dat jongeren na een opleiding of training in 

een gat vallen.  

 

Door onze begeleiding, contacten en bemiddeling krijgen laag- of ongeschoolde 

jongeren een kans op werk; op een toekomst waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen. 

Deze banen worden gerekruteerd bij onder andere tuincentra, winkels, restaurants en 

particuliere kleermakers. Bij succesvolle bemiddeling betaalt de jongere uit zijn/haar 

eerste maandsalarissen een bescheiden bedrag aan Vialisa. Wanneer jongeren na hun 

opleiding bij Vialisa zelf werk vinden, geldt deze regel niet.  

 

Jongeren die aan een baan geholpen zijn, worden nog enige tijd gevolgd en begeleid. 

Het eerste project van Vialisa was het Sociaal Arbeidsbureau, dit werd in 2005 actief. 

Via dit programma:  

• regelde/bemiddelde Vialisa voor 112 jongeren een baan; 

• vonden 32 jongeren onder onze begeleiding zelf een baan. 

 

b) Benglish Crafts 

Benglish Crafts is in 2012 begonnen als vakopleiding 

‘textiel’ en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als 

opleiding sociaal ondernemen. De doelstellingen van 

Benglish Crafts zijn: 

 

- Jaarlijks 12 jongeren opleiden tot zelfstandig 

ondernemer (zij dienen eerst een basisopleiding bij 

Vialisa succesvol afgerond te hebben); 

- Jongeren mee laten doen aan het 

spaarprogramma van Vialisa; 

- Onze studenten een breder perspectief en andere vaardigheden bijbrengen 

(zoals bijvoorbeeld lassen).  

- De producten van Benglish Crafts in Nederland promoten en een afzetmarkt en 

verkoop kanalen creëren.  

 

Het uiteindelijke doel is om van Benglish Crafts een zelfstandige organisatie te maken. 
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5. Ontwikkelingsplannen 2017-2020 

 

5.1 Professionalisering organisatie 

Sinds haar oprichting heeft Vialisa met veel enthousiasme en succes verschillende 

activiteiten voor jongeren ontwikkeld en uitgeprobeerd. Dit kon met steun van 

donaties, sponsors en vele vrijwilligers. Bijna 15 jaar na de start in Bangladesh, staat 

de organisatie. Nu is professionalisering van de organisatie noodzakelijk om op de 

langere termijn, ook met minder inzet vanuit Nederland, de werkzaamheden te kunnen 

voortzetten en ontwikkelen. Voor deze professionalisering worden de volgende 

strategieën gehanteerd: 

 

a) stafontwikkeling en training 

De docenten en maatschappelijk werkers/intercedenten (allen Bangladeshi) hebben 

nog veel begeleiding van de Nederlandse directeur en vrijwilligers nodig. De Bengaalse 

werkwijze en context conflicteren nog wel eens met onze principiële uitgangspunten 

waarbij de competenties en (mensen)rechten van jongeren voorop staan. Zo vinden 

de Bengaalse medewerkers het dikwijls moeilijk om met bedrijven te onderhandelen 

over goede arbeidsvoorwaarden voor de jongeren. Het gaat hier niet alleen om 

vaardigheden, maar ook om een cultuurverandering. In de komende periode wordt de 

medewerkers specifiek getraind op dit soort aspecten.  

 

Door ontwikkelingen op het gebied van fondsenwerving is het lastig om voldoende 

financiering voor personeel te krijgen. Hierdoor zijn we onderbemand waardoor de 

docenten te veel taken op hun bord krijgen. Om hun te ontlasten zouden we weer 

versterkt moeten worden met in ieder geval één maatschappelijk werker.  

 

b) uitbreiding en verbreding netwerk 

De arbeidsbemiddeling van Vialisa concentreerde zich tot 2011 vooral op die sectoren 

waar Vialisa ook opleidingen in verzorgde: kleermakerij, horeca (hotelwezen en 

huishouden) en winkel. Dat is logisch, maar ook beperkend. De komende periode 

wordt ingezet op uitbreiding en verbreding van het netwerk en de contacten met het 

bedrijfsleven om jongeren te kunnen begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. 

 

c) peer education 

In de afgelopen jaren zijn tientallen jongeren door Vialisa opgeleid en aan werk 

geholpen. Veel van deze jongeren zijn bereid om zich daarna ook in te zetten voor 

nieuwe groepen jongeren. Er zal een vorm van ‘peer education’ worden opgezet waarin 

reeds opgeleide en werkende jongeren in gesprek gaan met nieuwe groepen jongeren 

om ze te motiveren, stimuleren en bewust te maken van de mogelijkheden buiten de 

sloppenwijk Korail. 

 

d) Bengaalse registratie van Vialisa als internationale NGO 

Tot nu toe is Vialisa een Nederlandse organisatie, ingeschreven bij de Nederlandse 

Kamer van Koophandel. Zoals veel kleine ontwikkelingsorganisaties in Bangladesh, 

opereren we met buitenlandse donaties en veel vrijwilligers. Nu de formule blijkt te 

werken en de organisatie uit haar kinderschoenen is gegroeid, is het belangrijk om de 

uitdaging van registratie in Bangladesh aan te gaan. Uitdaging, omdat registratie als 

(internationale) ontwikkelingsorganisatie een kostbaar en bureaucratisch proces is.  

 

Registratie in Bangladesh heeft voor Vialisa echter diverse voordelen. Registratie in 

Bangladesh vergroot de mogelijkheden om fondsen te werven in Nederland, omdat 

sommige organisaties dit als eis hanteren. Bovendien kunnen we na registratie zowel 
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in Bangladesh, als in andere landen fondsen werven. Hierdoor wordt Vialisa minder 

afhankelijk van Nederlandse donaties.  

 

De registratie biedt daarnaast de mogelijkheid om visa te verkrijgen voor stagiaires, 

vrijwilligers en consultants uit Nederland en andere landen. Ook kunnen er 

professionele krachten worden aangesteld door ontwikkelingsorganisaties zoals VSO. 

Juist dit soort professionele krachten leveren een belangrijke bijdrage aan de 

professionalisering van Vialisa, omdat zij gedurende een langere periode intensieve 

begeleiding en coaching aan de Bengaalse staf kunnen geven 

 

e) opzetten van een lokaal bestuur 

Om het draagvlak voor de activiteiten van Vialisa in Bangladesh en in landen buiten 

Nederland te vergoten wil Vialisa, naast het Nederlandse bestuur, een lokaal bestuur 

opzetten, bestaande uit hoofdzakelijk expats werkzaam op vrijwillige basis. Het lokale 

bestuur zal zich inzetten voor lokale fondsenwervende activiteiten en het ontwikkelen 

van nieuwe projecten. De activiteiten van het lokale bestuur zullen onder toezicht 

staan van het bestuur in Nederland. 

 

f) samenwerking Nederlandse onderwijsinstellingen 

In het verleden hebben wij regelmatig stagiaires en vrijwilligers uit Nederland 

ontvangen. Deze worden voornamelijk ingezet voor organisatie ondersteunende 

activiteiten zoals trainen van medewerkers en productontwikkeling. Door een 

samenwerking met een Nederlandse onderwijsinstelling aan te gaan blijven wij beter 

op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en technieken en bieden wij een unieke 

leerschool voor Nederlandse studenten.  

  

g) exit strategie  

Om programma’s minder afhankelijk te maken van Nederlandse financiële 

ondersteuning streeft Vialisa er naar, daar waar mogelijk, de programma’s zelfstandig 

te maken. Dit is mogelijk in voornamelijk de beroepsopleidingen  de handicrafts 

opleiding en tuinopleiding.  

 

We zullen deze opleidingen inzetten om zelfstandige maatschappen voor onze 

jongeren op te zetten. Met begeleiding van Vialisa zullen deze maatschappen een 

lokale afzetmarkt creëren, waardoor eigen inkomsten gegenereerd zullen gaan 

worden. 
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5.2 Ontwikkeling programma’s voor jongeren 

Het uitgangspunt van al onze projecten is handvaten te bieden die onze jongeren 

sterker maken op de arbeidsmarkt. Vialisa heeft naam gekregen in de sloppenwijken 

en steeds meer jongeren melden zich aan voor de opleidingen. Wat begon met een 

paar kleine enthousiaste initiatieven, is in snel tempo uitgegroeid tot een organisatie 

met diverse trainingscentra en opleidingspraktijken. Dat stelt andere eisen aan de 

organisatie van de programma’s.  

 

Vialisa zal blijven streven naar het ontwikkelen van unieke projecten die in 

verschillende disciplines arbeidsmogelijkheden bieden. Door veranderingen in 

beschikbare fondsen zullen de projecten echter sneller zelf inkomsten moeten kunnen 

generen waardoor ze sneller zelfstandig kunnen opereren. 

 

(a) Educatie Centrum Vialisa Korail 

De programma’s worden continu verder ontwikkeld en bijgesteld. Tot nu toe worden 

alle lessen gemengd (jongens en meisjes) verzorgd. De komende periode gaat Vialisa 

kijken of in aanvulling op deze lessen extra aandacht gegeven kan worden aan 

specifieke aandachtsvelden en mogelijkheden voor meisjes, omdat in Bangladesh de 

kansen en mogelijkheden voor meisjes beperkter zijn dan voor jongens.  

In dit educatiecentrum kunnen per halfjaar 50 jongeren worden opgeleid.  

 

De nieuwe locatie biedt meer mogelijkheden voor ontwikkeling. Er is meer ruimte en 

er zijn betere voorzieningen. 

 

 
 

(b) Sociaal Arbeidsbureau  

Voor het sociaal arbeidsbureau is het nodig dat de komende periode het netwerk met 

het bedrijfsleven wordt verbreed en versterkt. Er zal actief naar nieuwe contacten met 

belangrijke bedrijven worden gezocht. In het sociaal arbeidsbureau streven we naar 

het succesvol bemiddelen van ca. 35 jongeren per jaar. Dit zijn voor het merendeel 

jongeren die deelgenomen hebben aan één van onze projecten. We streven er echter 

naar het Sociaal Arbeidsbureau meer toegankelijk te maken voor ‘externe’ jongeren.  
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(c) Life skill training 

Graag willen we onze staf trainingen laten volgen om de onderwerpen uitgebreider te 

kunnen behandelen. Daarnaast willen we graag gebruik maken van onderwerp 

specialisten binnen diverse NGO’s.  

 

(d) Handicrafts ontwikkeling 

Voor de continue ontwikkeling van het handicrafts programma zoeken we naar 

mogelijkheden buitenlandse ontwerpers voor korte periodes naar Bangladesh te halen 

om handicrafts te ontwikkelen die geproduceerd kunnen worden met lokale duurzame 

materialen. Vervolgens zullen zij de jongeren trainen in het vervaardigen van deze 

producten.  

 

Met het ontwikkelen van diverse handicrafts kunnen meerdere zelfstandige 

maatschappen opgezet worden.  

 

(e) Benglish Crafts 

Maatschap van jongeren voor het produceren van handicrafts zal verder worden 

ontwikkeld. Een gedeelte van de producten zal in Bangladesh verkocht gaan worden 

en een gedeelte via een webwinkel in Nederland en/of B2B verkoop. Deze maatschap 

zal onder andere arbeidsplaatsen op het gebied van handicrafts, accounting, 

marketing, in-, en verkoop bieden.  

 

(f) Ecologische moestuin 

In 2018 is Vialisa in samenwerking met Prakriti 

Farming begonnen met een nieuwe opleiding: 

tuinieren. Aangrenzend aan de school wordt een 

ecologische moestuin aangelegd waar de jongeren een 

opleiding in tuinieren krijgen en leren de 

geproduceerde groenten en fruit te vermarkten. 

 

(g) Bibliotheek 

Er is een speciale ruimte gecreëerd voor een 

bibliotheek. Deze zal niet alleen ingezet worden voor 

het uitlenen van boeken maar ook voor trainingen aan 

ouders en mensen van de gemeenschap.  

De bibliotheek werk volgens het principe “breng een 

boek en leen een boek”. Wil je een boek mee naar huis 

nemen dan moet je een boek achterlaten. Veel mensen 

hebben geen kalender en vergeten zo wanneer een 

eventueel uitleentermijn verlopen zou zijn. Wij hebben 

de capaciteit niet om boeken terug te gaan halen. Door 

het principe dat je alleen een boek mag meenemen wanneer je er een inlevert   

voorkomen we een leegloop van boeken en kunnen we verrassende nieuwe boeken 

krijgen. Natuurlijk mag je altijd in de bibliotheek blijven om een boek te lezen.  

 

(h) Computer lessen 

Het nieuwe educatie centrum heeft voldoende elektriciteit voor het gebruiken van 

een aantal computers. We hebben 4 computers die ingezet worden voor 

computertraining. Hierdoor verhogen we de kansen van onze studenten op de 

arbeidsmarkt 
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(i) Tutoring  

Onze Basisopleiding heeft een beperkt aantal vakken waardoor sommige studenten 

problemen ondervinden wanneer ze doorstromen naar een reguliere opleiding of 

andere NGO.  

Op verzoek van een oud studente (van onze Basisopleiding doorgestroomd naar een 

andere NGO voor vervolg onderwijs) bieden we sinds kort bijlessen. Wat begon als 

extra begeleiding voor een oud studente is nu een programma met 6 studenten, van 

verschillende scholen, die allemaal bijles nodig hebben in verschillende vakken.  

 

Met al deze projecten zal Vialisa ruim 200 jongeren ondersteunen bij het opbouwen 

van een zelfstandig bestaan.  
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Bijlage 1: samenstelling bestuur 

 

Lisa van Gerven (Directrice) 

Lisa is de oprichtster van Vialisa. Ze is als 2-jarig Bengaals meisje geadopteerd door 

een Nederlands gezin en groeide op in het Limburgse Baarlo. Sinds februari 2004 is ze 

namens Vialisa werkzaam in Dhaka. Tijdens haar studie Welzijnsmanagement aan de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen kreeg ze een stage mogelijkheid bij BRAC, de 

grootste NGO van Bangladesh. Daarnaast deed ze gedurende haar studie 

Ontwikkelingsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen werkervaring op in 

Vietnam. 

 

Christian Huurman (Voorzitter) 

Christian is geboren in Bangladesh, opgegroeid in Nederland en is na het behalen van 

een doctoraat in 2006 naar Engeland verhuisd voor werk. Begin 2013 zegde Christian 

zijn baan in Londen vaarwel, vertrok op reis naar Bangladesh en maakte daar voor het 

eerst kennis met Stichting Vialisa. Na betrokken te zijn geweest bij enkele goede 

doelen-events die Vialisa steunden met donaties, begon Christian in 2015 als 

bestuurslid Marketing bij Vialisa. Hij bekleedt sinds begin 2017 de voorzittersfunctie. 

   

Shila de Vries (Secretaris) 

Shila is geboren in Bangladesh, als baby naar Nederland gekomen en opgegroeid in 

Bilthoven. Zij studeerde technologie- en innovatiebeleid voor ontwikkelingslanden aan 

de TU in Eindhoven, met afstudeerproject in Bangladesh. Ze is werkzaam als juridisch 

adviseur voor onderzoeksorganisaties op het gebied van technologie. 

Haar kracht zit in het structureren van kansrijke initiatieven en het scheppen van 

condities waarin deze tot uitvoer kunnen komen. Shila is sinds september 2017 

secretaris van het bestuur van Vialisa. 

 

Catharina van Gemeren (Penningmeester a.i.) 

Catharina heeft na haar pensioen als administratief medewerkster bij Stichting 

Thuiszorg een aantal jaren als vrijwilliger gewerkt in de Terre des Hommes winkel in 

Zoetermeer en is in 2013 bekend geraakt met Vialisa. Sindsdien heeft ze geregeld 

fundraising activiteiten (crea-beurzen, kerkelijke projecten, rommelmarkten) 

georganiseerd. 
 

Dankzij de inspanningen van haar en haar netwerk is meer dan Euro 10.000 

opgehaald. Ze bekleedt sinds medio 2017, toen de penningmeester positie plots vacant 

was, de functie van penningmeester (interim). Op haar verzoek (i.v.m. 

gezondheidsredenen) bekleedt ze deze functie tijdelijk.  
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Bijlage 2: samenvatting Begroting 2017  

 
  Bengaalse Taka Euro 

Kantoor 

Public relations 15.000 176 

Faciliteiten 325.000 3.824 

Ondersteunende medewerkers 387.600 4.560 

Organisatiekosten Nederland 8.585 101 

Trainingskosten 0 0 

Stagevergoeding 14.960 176 

Docenten/trainers/begeleiders 120.000 1.412 

Subtotaal 871.145 10.249 

   

Sociaal arbeidsbureau   

Public relations 49.980 588 

Faciliteiten 299.965 3.529 

Ondersteunende medewerkers 193.800 2.280 

Organisatiekosten Nederland 183.090 2.154 

Trainingskosten 274.975 3.235 

Stagevergoeding 428.230 5.083 

Docenten/trainers/begeleiders 580.040 6.824 

Subtotaal 2.010.080 23.648 

   

Educatiecentrum Korail (basis en beroepsopleiding)   

Public relations 10.000 118 

Faciliteiten 327.000 3.847 

Ondersteunende medewerkers 193.800 2.280 

Organisatiekosten Nederland 132.090 1.554 

Trainingskosten 225.000 2.647 

Stagevergoeding 0 0 

Docenten/trainers/begeleiders 564.995 6.647 

Subtotaal 1.452.885 17.093 

      

Benglish Crafts 

Public relations 74.970 882 

Faciliteiten 410.040 4.824 

Ondersteunende medewerkers 387.600 4.560 

Organisatiekosten Nederland 165.240 1.944 

Trainingskosten 239.955 2.823 

Stagevergoeding 0 0 

Docenten/trainers/begeleiders 540.005 6.353 

Subtotaal 1.817.810 21.386 

   

Crèche 

Public relations 3.995 47 

Faciliteiten 104.550 1.230 

Ondersteunende medewerkers 193.800 2.280 

Organisatiekosten Nederland 54.655 643 

Trainingskosten 40.035 471 

Stagevergoeding 0 0 

Docenten/trainers/begeleiders 204.000 2.400 

Subtotaal 601.035 7.071 

      

Totaalkosten 6.752.995 €79.447 
Koers 1 euro : 85 BdTk   

   

 

 


