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1. Werkwijze van Solid Road
Stichting Solid Road helpt ex-asielzoekers,
ongedocumenteerden en vreemdelingen zonder verblijfsrecht om terug te keren naar hun land van
herkomst.
Solid Road doet dit op volgende manieren:
Intakegesprek:
Elke potentiële deelnemer heeft aan het begin een intakegesprek met een medewerker van Solid
Road. Tijdens het intakegesprek worden de talenten en werkervaring van een potentiële
deelnemer en het businessidee uitvoerig besproken. Daarnaast wordt ook gekeken welke
identiteitsdocumenten de deelnemer bezit en of het mogelijk is om aan relevante
identiteitsdocumenten te komen. N.a.v. het intakegesprek wordt een beslissing genomen of en
welke training de deelnemer gaat volgen bij Solid Road en hoe lang de training gaat duren.
Vaktrainingen:
Solid Road biedt verschillende vaktrainingen aan waardoor de deelnemers een vak kunnen leren
om een eigen bedrijf in het land van herkomst op te bouwen of werk te vinden. Het doel is dat de
deelnemers na terugkeer in hun land van herkomst door de kennis en ervaring die zij hebben
opgedaan voldoende geld kunnen verdienen om in hun levensonderhoud te voorzien.
Solid Road biedt volgende vaktrainingen aan:
1)Grafisch ontwerper
2)Webdesigner
3)Kok, bakker
4)Kapper
5)Kleermaker, modeontwerper
6)Bloemist
7)Automonteur
8)Lasser
9)Loodgieter
10)Elektricien
11)Metselaar
12)Timmerman
13)Veehouder, agrariër
Naast deze vaktrainingen biedt Solid Road ook trainingen op maat aan. Dit zijn trainingen die
individueel op de behoefde en wensen van de deelnemer worden afgestemd en specifiek voor een
individuele deelnemer worden georganiseerd.
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Businesstraining:
Elke deelnemer neemt deel aan een businesstraining van Solid Road. De businesstrainings worden
individueel of aan groepen aangeboden. Solid Road werkt met een format-businessplan, dat de
deelnemers stuk voor stuk zelf gaan invullen. Het doel van de businesstraining is dat de
deelnemers leren om een realistisch en financieel haalbaar businessplan te schrijven.
Coaching:
Medewerkers van Solid Road hebben regelmatig coachingsgesprekken met de deelnemers. Tijdens
een coachingsgesprek wordt besproken hoe de training verloopt, welke vragen of zorgen er zijn
rondom terugkeer en worden er oplossingen gezocht voor deze vragen.
Er is regelmatig contact met organisaties die ex-asielzoekers of ongedocumenteerden naar Solid
Road doorverwijzen zodat zij ook op de hoogte zijn over de vorderingen van de begeleiding en het
terugkeerproces van de deelnemer.
Begeleiding in het land van herkomst:
Solid Road werkt in de landen van herkomst samen met partnerorganisaties die verantwoordelijk
zijn voor de re-integratie van de deelnemer.
Nog tijdens het verblijf in Nederland legt Solid Road contact met de partnerorganisatie in het land
van herkomst van de deelnemer. Alle praktische vragen worden besproken zoals accommodatie,
werk, hulp bij het starten van een bedrijf etc. Nadat de deelnemer is teruggekeerd biedt de
partnerorganisatie 6 maanden begeleiding bij de re-integratie in het land van herkomst.
Er worden drie monitoringsgesprekken gevoerd: direct na terugkeer, na drie maanden en na zes
maanden. Van deze drie gesprekken ontvangt Solid Road een verslag.
Reintegratiebudget:
Elke deelnemer heeft een budget van 1500,00 Euro dat hij kan besteden voor spullen en/of
training die hij nodig heeft om zijn bedrijf op te bouwen. De deelnemer mag dit geld nooit contant
ontvangen, maar hij ontvangt het in goederen! (zogenaamd inkind)
Solid Road of de partnerorganisatie mag het geld besteden en de deelnemer beslist wat hij nodig
heeft. Minimaal de helft van het re-integratiebudget, namelijk 750,00 Euro moet in Nederland
besteed worden, het overige bedrag in het land van herkomst via de partnerorganisatie. Het is ook
mogelijk dat de deelnemer het hele bedrag van zijn re-integratiebudget (1500,00 Euro) in
Nederland besteedt.
2. Inkomsten Solid Road
Vanaf 01-04-2015 t/m 30-04-2016 heeft Solid Road subsidie ontvangen van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie voor het project 'Start Smart'. Op 04-04-2016 is het project 'Vianova' van start
gegaan.
Het vermogen van de stichting wordt beheert door de penningmeester van de stichting: Horlap
Lam. Het vermogen wordt besteed voor het bereiken van onze doelstelling:
Ex-asielzoekers, ongedocumenteerden en vreemdelingen zonder verblijfsrecht door middel van
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vaktrainingen, coaching, businesstraining en ondersteuning bij de re-integratie voor te bereiden op
een nieuwe start in hun land van herkomst.
Het vermogen van de stichting wordt voor volgende kostenposten ingezet:
•

Personeelskosten

•

Reiskosten deelnemers en personeel

•

Trainingsmateriaal

•

Re-integratiebudget van elke deelnemers

•

Kosten i.v.m. re-integratie in het land van herkomst

•

Kantoorkosten

---------------------------

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
• Nieuwsbrieven
• jaarverslag 2015
Financiële verantwoording:
• De balans
•
•

De staat van baten en lasten
Een toelichting

Beleidsplan:
• Het werk dat de instelling doet
•
•
•

De manier waarop de instelling geld werft
Het beheer van het vermogen van de instelling
De besteding van het vermogen van de instelling
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