
NIEUW PERSPECTIEF
NIEUWKOMERS BEGELEID NAAR ONDERNEMERSCHAP

Lees de persoonlijke verhalen van Yusuf, Etab en Nabil



De afgelopen jaren heeft Rotterdam veel nieuwkomers uit diverse delen van
de wereld verwelkomd. Velen van hen hebben interesse om hier een

onderneming te starten, maar hoe pak je zoiets aan? In Nederland is het
starten van een onderneming een stuk complexer dan in veel andere landen;
onder nieuwkomers is veel behoefte aan informatie en ondersteuning bij het

starten van een eigen zaak. 
 

Stimulance is daarom in samenwerking met SOL Samen Ondernemend Leren
het programma Nieuw Perspectief gestart, waarbinnen 16 statushouders

begeleid zijn bij het starten van een eigen onderneming in Rotterdam. 
 

Naast intensieve individuele begeleiding hebben de deelnemers workshops
gevolgd over inschrijven bij de KvK, verzekeringen, belastingen, rechtsvormen,

vergunningen, opstellen van een businessplan, boekhouding, en netwerken.
 

Het project heeft tot mooie uitkomsten geleid. Zo zijn zeven deelnemers
volledig financieel zelfstandig geworden en niet meer afhankelijk van een

uitkering. Twee deelnemers zijn bijna economisch onafhankelijk. De overige
deelnemers hebben veel aan de workshops gehad en hebben nog meer tijd
nodig om hun droom als zelfstandig ondernemer te kunnen realiseren. Drie
deelnemers vertellen graag wat het programma voor hen betekend heeft.  

NIEUW PERSPECTIEF
Rotterdamse nieuwkomers begeleid naar ondernemerschap 



 
 

Wat heeft Nieuw Perspectief 
je gebracht?

Ik heb sinds mijn aankomst in
Nederland altijd als kok

gewerkt, zowel als vrijwilliger als in
restaurants, dus ik had veel kennis

opgedaan over horecamanagement
en ondernemerschap in Nederland.
Maar voor het starten van een eigen
restaurant heb je ook faciliteiten en
bekendheid nodig en dat had ik nog

niet. Dit project heeft me de
mogelijkheid gegeven om een naam 

NABIL HASSAN 
Chef-kok uit Damascus, Syrië. Sinds 2015 in Nederland. 

 
“Jullie gaven me de mogelijkheid om in mezelf te geloven

als zelfstandige chef-kok in Nederland.”
 

Nabil is een grote, goedlachse Palestijns-Syrische man,
die er van houdt om mensen te laten genieten van smaakvol Syrisch
eten. Het liefst opent hij een Arabisch restaurant in Rotterdam, maar
hoe pak je dat aan als je nieuw in Nederland bent? Het project Nieuw
Perspectief gaf hem een mooie opstap naar het verwezenlijken van

zijn droom. We spraken hem over zijn deelname aan het project:

Hoe ben je in aanraking gekomen met Nieuw Perspectief?
Ik was aanwezig bij een workshop van Stimulance voor nieuwkomers.

Toen ze in de gaten kregen dat ik chef-kok was, werd me de mogelijkheid
geboden om te koken voor een grote bijeenkomst en dat beviel iedereen

erg goed. Ik liet hen weten dat ik graag een restaurant wilde openen, maar
dat dat nogal een uitdaging was. Ze nodigden me uit voor het project. 

 



op te bouwen in Rotterdam en omstreken. Ik hou ervan om ‘mijn eigen
ding te doen’ en dat was precies wat Abdelkader en Adel van Stimulance

gestimuleerd hebben. Ze zorgden ervoor dat ik veel opdrachten
binnenkreeg, hebben keukens en ruimtes voor me geregeld en klanten

geworven. Op die manier kon ik doen wat ik het liefste doe: heerlijk koken
voor veel mensen en mensen een goede tijd geven. Met mijn vragen kon

ik altijd terecht bij Abdelkader en Adel, die gelukkig ook Arabisch spreken.
 

Wat doe je nu zoal? 
Ik heb veel opdrachten en kookte op den duur wekelijks in de Banier en

in Ommoord; onder de naam “Eten bij Nabil” konden mensen aanschuiven
of eten afhalen. Voor een klein prijsje kon iedereen genieten van een

Syrisch driegangendiner. Dat is goed bevallen bij veel mensen en door
mond-op-mondreclame heb ik nu meer naamsbekendheid. Faciliteiten en

klandizie; dat was precies wat ik nodig had voor het openen van een
restaurant in de toekomst!

 
Heb je altijd een passie voor koken gehad?

Van jongs af aan heb ik graag gekookt. Ik heb tijdens mijn jeugd in
Damascus veel van mijn moeder geleerd, maar al snel vond mijn moeder,

en later ook mijn vrouw, mijn eten lekkerder dan hun eigen creaties. Ik
werd de kok thuis, maar ik kookte ook vaak voor mijn buren. Ik merkte dat

mensen echt genoten van mijn eten en besloot toen om een barbecue-
restaurant te openen. Uiteindelijk had ik twee restaurants in Damascus en
Lathakia, die ik helaas achter heb moeten laten toen de oorlog uitbrak. Ik
heb daarna twee jaar op een cruiseschip gewerkt als chef-kok, maar dat

waren lastige jaren. 



 Ik wilde terug naar Syrië, maar doordat ik in het buitenland ben geweest,
liep ik risico. Ik verbleef in Turkije toen ik besloot om naar Europa te gaan.

Zoals ik zei, hou ik ervan om mijn ‘eigen ding te doen’, dus kocht ik een
rubberboot en ben ik samen met een paar vrienden naar Samos gevaren.

 
Hoe bevalt het in Nederland?

Erg goed. Na in diverse asielzoekerscentra te hebben gewoond, was ik blij
toen ik in Rotterdam-Alexander kwam wonen. Ik woon in een leuke wijk,
heb een mooie woning en goede buren. Ik ken iedereen in onze flat! Veel

buren kwamen langs bij “Eten bij Nabil”.
 

Wat is je toekomstdroom?
Ik wil hier mijn toekomst opbouwen. Het is mijn droom om een 

goed en betaalbaar Syrisch restaurant in Rotterdam en andere steden te
openen, waar mensen genieten van mijn eten. Ik weet dat er veel potentie
is voor mijn idee en weet door Nieuw Perspectief dat ik dit kan. Ik wil niet
meer afhankelijk zijn van een uitkering. Ik wil zelfstandige zijn en op die

manier een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Ik wil mensen in
dienst kunnen nemen, belasting betalen, iets creëren. Dan kan ik ècht

gelukkig zijn.
 

Zaken doen met Nabil? 
06-87666941

 



Hoe ben je in aanraking gekomen met Nieuw Perspectief?
Ik ben heel mijn leven erg actief geweest: in de kerk, als ondernemer, als

moeder, noem maar op. Ik deed alles tegelijkertijd. Toen ik in 2016 in
Zwijndrecht kwam wonen, kwam ik ineens thuis te zitten. Er waren

weinig activiteiten daar, maar ik probeerde toch actief te zijn. Zo heb ik
vrijwilligerswerk gedaan bij een stichting voor ouderen: ik heb hen

 

ETAB ALSHAHAF 
Docente, visagiste en nagelstyliste uit Damascus, Syrië. 

Sinds 2016 in Nederland. 
 

“Ik wil graag wat geven aan dit land en niet alleen iets
nemen. Ik wil andere vrouwen stimuleren om mee te doen in de

samenleving en hen het gevoel geven dat ze iets kunnen.”
 

Etab heeft jarenlange ervaring als docente, visagiste en nagelstyliste
en wil haar kennis en ervaring doorgeven aan vrouwen in Nederland.
Ze kreeg ooit in Syrië de kans om een salon te starten en greep nu

ook deze kans met beide handen aan door deel te nemen aan Nieuw
Perspectief. We spraken Etab over haar deelname aan dit project:

geëpileerd, gemasseerd, etc. Ook
verzorgde ik de make-up voor

vriendinnen. Ik had veel ideeën en
plannen rondom visagie en

nagelverzorging, maar het lukte
me niet om hier handen en

voeten aan te geven. Toen wees
een voormalig collega-docent uit
Syrië me op Nieuw Perspectief! 

Wat heeft het project je gebracht?
Adel van Stimulance heeft me,

stapje voor stapje, alles uitgelegd
over ondernemen en alles wat je

daarvoor moet regelen. 



Hoe ben je in dit vakgebied terecht gekomen? 
Als tiener was ik al veel bezig met make-up. Ik keek video’s op internet

en experimenteerde met make-up. Ik mocht van mijn moeder buiten
geen make-up op, maar toen ik trouwde, ervoer ik de vrijheid om dat wel

te gaan doen. Vooral op bruiloften droeg ik mooie make-up en
familieleden en vriendinnen vroegen me bij welke salon ik mijn make-up
liet doen. Ik ging hen opmaken voor bruiloften en op den duur kreeg ik

de vraag vanuit de kerk of ik een cursus wilde volgen. Ik werd deelnemer
van een sociaal project voor mensen met een klein budget en groeide al

snel uit tot topleerling. Ik kon een opleiding gaan volgen en kreeg een
micro-krediet en begeleiding van de kerk om een onderneming te

starten. Ik moest daarvoor een heus businessplan ontwikkelen. Een
andere voorwaarde voor het ontvangen van een kleine lening was het in
dienst nemen van een Irakese vluchtelinge. Ik opende mijn onderneming
en gaf vooral les aan Irakese vluchtelingen, die vaak thuis zaten, omdat
ze moesten wachten op een verblijfsvergunning. Ik ben toen ook gaan

werken op een van de bekendste scholen van Syrië. En dat alles terwijl ik
ook moeder was van twee jonge kinderen.

Ik vond ondernemen in Nederland best lastig; denk aan het contact met
de groothandel, administratie, financiering, communicatie, belasting en

natuurlijk de taal. Ik leer graag en heb veel aan de uitleg gehad. Adel
heeft me gesteund om mijn ideeën verder uit te werken. Zonder zijn hulp

was ik niet zo ver gekomen. Het project heeft me de mogelijkheid
gegeven om een ruimte in Rotterdam te gebruiken en deze om te toveren

tot een salon en onderwijsruimte. Ik heb het interieur ontworpen en
teksten voor flyers aangeleverd. Adel heeft veel praktische zaken, zoals
een decorbouwer, meubilair, een website en flyers voor me geregeld. Ik

kom hier graag en voel me echt onderdeel van de familie.

Wat is je toekomstdroom? 
Ik wil actief zijn! Ik wil dit land iets teruggeven en niet alleen iets nemen.
Ik wil weer werken en geen uitkering meer hebben. Ik wil datgene doen

waar mijn passie ligt: een salon en opleidingsplek openen. Veel
Arabische vrouwen in Nederland willen actief zijn, maar ervaren



 drempels: ze beheersen de Nederlandse taal nog niet voldoende of hun
diploma’s zijn hier niet geldig. Ik wil deze vrouwen helpen om te

integreren, om mee te kunnen doen aan de samenleving en om contact
te hebben met Nederlanders. Ik wil dat ze het gevoel hebben dat ze ook
iets kunnen. Dat wil ik doen door deze vrouwen een verkorte opleiding
aan te bieden, waarin ze een stijl leren die past bij Arabische vrouwen.
Veel opleidingen in Nederland duren namelijk lang, kosten veel geld en

besteden gaan aandacht aan de Arabische make-upstijl. Wat ik ook heb
gemerkt, is dat de kwaliteit van Nederlandse opleidingen niet altijd even
hoog is als in Syrië, terwijl ze wel veel geld kosten. Dit geld wordt vooral
besteed aan dure producten en materialen en marketing, maar leidt niet

altijd tot mooie resultaten. Ik wil echt kwaliteit bieden. Ik wil vrouwen
leren dat ze ook met goedkopere producten, maar met de juiste

technieken, mooie resultaten kunnen behalen. De salon is erg mooi
geworden en we zijn momenteel bezig om vrouwen op te leiden tot

visagiste. Er zijn nog opleidingsplekken beschikbaar! 
 

Meer weten? Etab is te bereiken via:
06-41573454

Instagram: etabmakeup
Facebook: Etab Alshahaf

www.stimulance.org/skill-centrum/visagie/



Hoe ben je in aanraking gekomen met Nieuw Perspectief?
Stichting Stimulance wilde een ruimte omvormen tot kapperssalon en
onderwijsruimte voor nieuwkomers en via via werd ik voor deze klus

benaderd. Ik had tot dan vooral een Arabisch netwerk waarvoor ik
klussen deed, maar door Stimulance kreeg ik een diverser netwerk. Ik had

een tijdje voor een klusbedrijf gewerkt, waar ik echt uitgebuit ben. Ik
dacht toen: “Dit werk kan ik ook zelfstandig doen, maar hoe begin ik?” De

uitnodiging om mee te doen aan Nieuw Perspectief greep ik dus met
beide handen aan. 

 

YUSUF ABU SHALHA 
Ondernemer in bouw en decoratie, uit Daraa, Syrië. 

Sinds 2015 in Nederland. 
 

“Door Nieuw Perspectief ben ik zelfstandig ondernemer geworden 
en heb ik zelfs mijn uitkering stop kunnen zetten.”

 
Yusuf is een vrolijke all-round klusjesman, die zich met behulp van

Nieuw Perspectief ontwikkeld heeft tot zelfstandig ondernemer met
een expertise in gips- en decoratiewerk, elektriciteit en bouw. Hij

neemt ons graag mee in zijn persoonlijk verhaal:

Wat heeft het project je gebracht?
Enorm veel. Ik wist eigenlijk niks over

ondernemen en zeker niet over
ondernemen in Nederland. In Syrië kun
je in principe meteen aan de slag als

zelfstandige, maar in Nederland moet
je alles vastleggen: je moet offertes
opstellen, boekhouden, belasting-

aangifte doen, facturen verwerken, etc. 



Ik heb heel veel uitleg gekregen en werd persoonlijk begeleid bij het
starten van mijn onderneming. Ik vond het fijn dat we zowel groeps-

workshops konden volgen als persoonlijk begeleid werden. Als groep leer
je van elkaar en elkaars uitdagingen als startende ondernemer. We

hebben veel geleerd over belastingen, het opstellen van een businessplan,
etc. Op individueel niveau kon ik altijd met mijn vragen en papieren bij

Adel terecht, waardoor ik direct geholpen werd. Adel en ik zijn al vrij snel
samen naar de Kamer van Koophandel gegaan. Door dit project heb ik

een werkruimte aangeboden gekregen, is mijn kennis toegenomen, is mijn
klantenbestand vergroot en heb ik zelfs mijn uitkering stop kunnen zetten!

 
Hoe ben je in dit vakgebied terecht gekomen?

Als twaalfjarige voerde ik al graag elektrische klusjes uit. Op mijn vijftiende
ben ik begonnen met gips- en decoratiewerk. Ik deed dit echt als hobby. Op
mijn zeventiende ben ik als zelfstandige gestart en vanaf toen heb ik acht

jaar als elektriciën en loodgieter gewerkt, zowel in Syrië als in Jordanië.
Ook in Nederland ben ik weer in de bouw en decoratie aan de slag gegaan.

Ik heb eerst mijn eigen huis opgeknapt en werd al snel gevraagd om dit
voor andere mensen te doen.

 



Wat is je toekomstdroom? 
Momenteel voer ik met mijn onderneming YB Bouw en Decoratie allerlei
klussen uit; ik heb grote, dure huizen mogen decoreren, ik heb de salon

van Nieuw Perspectief-deelnemer Etab omgebouwd en ben ook bezig met
het opknappen en vormgeven van tuinen. Ik ben zo druk met werken dat

ik eigenlijk te weinig tijd heb gehad om goed Nederlands te leren. Klanten
willen toch graag goed met je kunnen praten, dus ik wil echt aan de slag
met de Nederlandse taal. Daarnaast heb ik heel veel dromen. Ik wil mijn

onderneming uitbreiden en me ook gaan bezighouden met hout-
bewerking, zoals het maken van tafels. Ik zoek daarvoor nog een mooie

werkplek of atelier, dus als iemand iets weet? Ik wil graag alleen in
Rotterdam en omgeving blijven werken. Ik hou echt van Rotterdam; het is
een mooie stad om in te wonen en een goede stad om zaken in te doen!

 
Zaken doen met Yusuf? 

www.bouwendecoratie.nl
info@bouwendecoratie.nl 

06 - 15 514 960
 



Nieuw Perspectief is een project van stichting
Stimulance en SOL Samen Ondernemend Leren
 
Stichting Stimulance
 
Stimulance is een stichting die jongeren en ouders
met een migratieachtergrond stimuleert om hun
plek te vinden in de samenleving. In samenspraak
met de doelgroep ontwikkelt en voert Stimulance
uiteenlopende projecten uit op het gebied van
opvoeding, onderwijs, talentontwikkeling en
participatie. 
 
website:  www.stimulance.org 
e-mail:     info@stimulance.org
telefoon:  06 - 14676973
 
 
SOL Samen Ondernemend Leren
 
SOL Samen Ondernemend Leren is een jonge,
innovatieve aanbieder op het gebied van welzijn
met drie belangrijke peilers: SOL Jeugd, SOL
Ouderen en SOL Welzijn. 
 
website:   www.solnetwerk.nl 
e-mail:      info@solnetwerk.nl
telefoon:  010 - 2448240
 
 
 
 
 

 


