Uitnodiging rondetafeldiscussie en boekpresentatie (for English see other side)

Wat werkt voor ondernemende migranten?
18 December 2019
CREA Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 170
1018 BV Amsterdam
https://www.crea.nl/over-crea/contact/
Op Wereld Migrantendag 18 december 2019 presenteren wij de resultaten van onderzoek naar ‘Wat Werkt voor
Ondernemende Migranten’.
De arbeidsmarktintegratie van migranten en vluchtelingen in Nederland zou gebaat zijn bij meer en betere afstemming
tussen beleid en acties gericht op ondernemerschap. Het is opmerkelijk dat migranten en vluchtelingen die willen
ondernemen zich in die wens niet begrepen voelen door instanties die hun economische zelfstandigheid juist zouden
moeten stimuleren en faciliteren of in ieder geval niet zouden moeten bemoeilijken. Als een belangrijk punt van zorg
signaleren wij bijvoorbeeld de door ondernemende migranten ervaren discriminatie en gebrekkige toegang tot reguliere
financiering. Bemoedigend zijn daarentegen de voorbeelden van ‘kwartiermakers’, zoals vrijwilligers, medewerkers van
ngo's, vrienden en collega's, die ondernemende migranten en vluchtelingen wegwijs maken in Nederland.
Het boek 'Wat Werkt voor Ondernemende Migranten’ gaat over de ervaringen van ondernemende migranten met recht en
praktijk. Tesseltje de Lange gaf leiding aan het onderzoek waar onder andere aan meewerkten: Lisa Berntsen, Romy
Hanoeman, Ivana Kalaš en Conny Rijken. Het onderzoek werd gefinancierd door Instituut Gak.
Vóór de boekpresentatie organiseren we een ronde tafel bijeenkomst voor ondersteunende organisaties (privaat en/of
publiek) uit Nederland, Duitsland en België. Doel van deze bijeenkomst is het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen
Nederlandse, Belgische & Duitse organisaties die betrokken zijn bij het ondersteunen van ondernemende migranten.
Je bent van harte welkom!
Programma DEEL I: Rondetafeldiscussie – Moderator Bahram Sadeghi - Muziekzaal
10.30-11:00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-13.15
13.15-14.00

Ontvangst
Tesseltje de Lange – Welkom (University of Amsterdam)
Nadine Förster - IQ Network Germany
Frank Maleszka - Azo! Belgium
Q&A
Rondetafeldiscussie
Lunch

Programma deel II: Boekpresentatie – Theaterzaal - aanmelden:
https://www.aanmelder.nl/watwerktvoorondernemendemigranten
14.00 – 14.30
14.30 – 16.30

Inloop
Presentatie rapport

What works for entrepreneurial migrants?
18 December 2019
CREA Amsterdam
Nieuwe Achtergracht 170
1018 BV Amsterdam
https://www.crea.nl/over-crea/contact/
On World Migrants Day December 18, 2019 we present the results of research into "What Works for Entrepreneurial
Migrants".
The labor market integration of migrants and refugees in the Netherlands would be better with more and better
coordination between policies and actions aimed at entrepreneurship. It is noteworthy that migrants and refugees who
want to do business feel that they do are not understood by bodies that should be able to facilitate their economic
independence and, at the very least, should not hold them back. As an important concern, we identify, for example, the
discrimination and lack of access to regular financing experienced by enterprising migrants. Encouraging examples are
'quarter makers', such as volunteers, employees of NGOs, friends and colleagues, who guide enterprising migrants and
refugees in the Netherlands.
The book Wat werkt voor Ondernemende Migranten' (What works for Entrepreneurial Migrants) is about the experiences of
entrepreneurial migrants with law and practice in the Netherlands. Tesseltje de Lange led this research. The research team
included Lisa Berntsen, Romy Hanoeman, Ivana Kalaš & Conny Rijken. The project was funded by the Instituut Gak.
Before the book presentation we organize a round table discussion for supporting organizations (private and public) from
the Netherlands, Germany and Belgium. The purpose of this meeting is to exchange knowledge and experiences between
Dutch, Belgian and German organizations that are involved in supporting enterprising migrants.
You are very welcome!
Program PART I: Roundtable - Moderator Bahram Sadeghi – Muziekzaal
10.30-11:00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-13.15
13.15-14.00

Reception
Tesseltje de Lange – Welcome (University of Amsterdam)
Nadine Förster - IQ Network Germany
Frank Maleszka – Azo! Belgium
Q&A
Roundtable discussion
Lunch

Program PART II: Book presentation – Theaterzaal - registration link:
https://www.aanmelder.nl/watwerktvoorondernemendemigranten
14.00 – 14.30
14.30 – 16.30

Doors open
Book presentation

