
Jaarverslag Solid Road 2021 

In 2021 heeft Solid Road volgende projecten uitgevoerd: 

1. Perspectief: begeleiding van (ex-)asielzoekers bij terugkeer 
2. Solid Talents: ondersteuning van statushouder bij hun integratie
3. A Peek into the kitchen: maatjesproject voor vluchtelingenvrouwen en vrouwen uit Nijmegen

1. Project Perspectief: 
In 2021 heeft Solid Road (ex-)asielzoekers door middel van coaching en vaktrainingen voorbereid 
op terugkeer naar hun land van herkomst. Daarnaast hebben migranten die met hulp van Solid 
Road zijn teruggekeerd begeleiding gekregen bij de re-integratie in het land van herkomst van 
partnerorganisaties van Solid Road.
Onder andere hebben wij een training Systeem Beheerder aangeboden en een training Project 
Management.
Daarnaast heeft Solid Road onder andere een Armeense man samen met zijn meerderjarige zoon 
in samenwerking met de partnerorganisatie in Armenië geholpen om in Armenië een bakkerij te 
beginnen. (zie onderstaande foto’s):

2. Project Solid Talents 
Het doel van het project Solid Talents was:
-Trainingen en cursussen voor statushouders aanbieden om hun te helpen hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen
-Individuele begeleiding van statushouders naar betaald werk
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In onderstaand verslag worden de uitkomsten van het project beschreven en welke activiteiten in 
de projectperiode zijn uitgevoerd.

Uitgevoerde activiteiten:

2.1 Organiseren van trainingen voor statushouders waardoor zij kennis kunnen maken met een 
vak 
-Werving van vrijwilligers voor het geven van volgende trainingen: kapperstraining, training kleding
naaien, computertrainingen. Hiervoor zijn 5 vrijwilligers geworven
- Gesprekken met vrijwilligers gevoerd voor het geven van de vaktrainingen en voor bepalen van 
het curriculum
- Gesprekken met wijkaccommodaties en hobbycentra voeren voor het houden van de trainingen
- Gesprekken voeren met organisaties die actief zijn op het gebied van statushouders en 
inburgering voor verspreiden informatie over aanbod Solid Talents, 
- Maken van planningen voor de kennismakingstrainingen
-Website Solid Talents in het Nederlands en Engels bouwen

De website Solid Talents in het Nederlandse 
en Engels om statushouders te informeren 
over de activiteiten die het project biedt.
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2.3 Talentenmarkt voor statushouders

Op het azc Nijmegen hebben wij een Talentenmarkt voor statushouders georganiseerd. Hierbij 
hebben 40 statushouders aan deel genomen en hebben wij vier vrijwilligers geworven voor het 
geven van volgende trainingen:
-Kapperstraining 
-Horecatraining 
-Timmermanstraining
-Training Metselen 

Hier een paar impressies van de talentenmarkt: 
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2.4 Kapperstraining

Wij hebben een kapperstraining van 5 weken voor statushouders gehouden hieraan hebben in 
totaal 10 statushouders aan deel genomen. 
De kapperstraining werd in een kapsalon in Nijmegen gegeven door een professionele kapper die 
de training als vrijwilliger heeft gegeven. 

Van de kapperstraining van Solid Talents werd een korte documentaire van de Nijmeegse regionale
omroep RN7 gemaakt. De documentaire is onder deze link te zien: https://youtu.be/gdrYKi2ZIvk   
Onder de naam ‘Belangrijk dat vluchtelingen ontdekken waar ze goed in zijn’

2.5 Bemiddeling naar werk
-Tijdens het project Solid Talents hebben wij een statushouder uit Jemen van het azc Nijmegen die 
vroeger als ICT’er heeft gewerkt aan een ICT bedrijf in Tiel gekoppeld. Inmiddels is hij bij dit bedrijf 
aangenomen als ICT medewerker
-Een Syrische man uit Nijmegen hebben wij geholpen om een businessplan te schrijven om een 
eigen horecabedrijf op te starten
-Drie deelnemers van de kapperstraining hebben het aanbod gekregen om na de training door te 
stromen naar een stageplek of werkervaringsplek in een kapsalon. 
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3. Project A Peek into the kitchen
In November 2021 is het project A Peek into the kitchen begonnen dat gefinancierd word van 
Erasmus +. Samen met onze partnerorganisatie REGE in Duitsland in Bielefeld brengen wij 
vluchtelingenvrouwen in contact met vrouwen uit Nijmegen die een maatje voor de 
vluchtelingvrouw willen zijn.
Ze eten samen bij elkaar, leren elkaars cultuur beter kennen en volgen samen met alle maatjes drie
workshops over wat is typisch voor Nederland is, over duurzaamheid en over inburgeren en het 
vinden van werk.
https://www.solidroad.nl/maatjesproject/
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