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2018 was voor B-Challenged een roerig jaar met mooie ontwikke-
lingen, maar ook met onrust en onzekerheden over de financiële  
situatie en daarmee de voortgang van het lopende programma  
Events4all. Daarnaast was er ook sprake van personeelswisselingen, 
langdurig 
zieken en een veranderende arbeidsmarkt. Factoren die allemaal  
consequenties hebben voor de deelname van jongeren. 
Terugkijkend op het jaar concluderen we dat B-Challenged, ondanks 
de onrust, toch mooie resultaten heeft weten te boeken. Dit is mede 
te danken aan de inzet van het team dat gelooft in wat we doen met 
jongeren. 
Het team zette de schouders eronder en weet vol energie de focus te 
leggen op alle ontwikkelingen voor het komende jaar, ondanks dat we 
in 2018 iets minder jongeren hebben bereikt en ingezet dan in 2017 
en het jaar met een negatief resultaat afsluiten. 2019 wordt een jaar 
van ontwikkeling en van groei.  Nu eerst een inhoudelijke terugblik 
op 2018.

Namens B-Challenged

Wim  Haveman

Inleiding

Partners
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Sociale firma
In 2018 is B-Challenged, na inzet in 2016 en 
2017, naar een kantelpunt gebracht om door 
te gaan als de sociale firma EventHands, het 
nieuwe merk dat vier bedrijfskolommen beslaat; 

Events4all   
M-Pwer     

 Event Quality 

Mendex               
Events4all
Dit trainingsprogramma bestaat uit drie 
modules: Festivalcollege, Crewacademie en 
Evenementenpraktijkschool. Het biedt jongeren 
de mogelijkheid werkervaring op te doen in 
de evenementenbranche, andere jongeren te 
ontmoeten, workshops te volgen en toffe projecten 
op te zetten. 
Er zijn vier categorieën jongeren gedefinieerd. Elke 
categorie heeft een eigen ondersteuningsbehoefte 
en de categorieën zijn bedoeld om jongeren vanuit 
een kwetsbare positie in de samenleving samen te 
brengen met krachtige jongeren. Beide groepen 
versterken elkaar door succeservaring in het maken 
van verschil binnen de Impact Generator, een 
integraal onderdeel waarbinnen jongeren samen 
cultureel/ maatschappelijke impactprojecten en 
-events organiseren.  Hier is al de nodige ervaring 
mee opgedaan. 

 
Impact Generator
Gebleken is dat krachtige jongeren een andersoortig 
programma nodig hebben dan het programma dat 
wij tot nu toe hebben aangeboden. Daarom is in 
2018 de Impact Generator als nieuw project opgezet 
en wordt er naar middelen gezocht om dit project 
te vertalen naar een module voor het betrekken van 
krachtige jongeren, zodat de reguliere doelgroep 
aan kan sluiten bij deze groep. Samen werken zij 
binnen het project aan events die impact genereren 
voor Cultureel/Maatschappelijke organisaties.
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MDT
Het Events4all programma is opgenomen in het 
Rijksprogramma Maatschappelijke Diensttijd 
(MDT), en is als proeftuin binnen de MDT in sep-
tember van start gegaan. 
Binnen de proeftuin bleek dat de behoeften 
van jongeren sterk uiteenlopen, wat het samen-
brengen van de verschillende doelgroepen bin-
nen dezelfde modules/ trainingen lastig maakt. 
Een van de projecten die in 2018 is voortgeko-
men uit de MDT is Impact Generator. 

Een andere wezenlijke voorwaarde was dat 
deelnemers/jongeren/cliënten vanuit de proef-
tuinen vertegenwoordigd zouden zijn. Nu  
waren jongeren van meet af aan al betrokken 
bij de ontwikkeling van de programma’s en  
organisatie van B-Challenged, maar dit is nooit 
formeel belegd en geïnstalleerd.
In 2018 is formeel de deelnemersraad geïnstal-
leerd die jongeren binnen de verschillende pro-
gramma’s vertegenwoordigt. De deelnemers 
die zitting nemen in deze raad treden extern als 
ambassadeurs op voor de organisatie. Ze wor-
den betrokken bij ontwikkelingen en program-
ma’s die voor de toekomst op worden gezet.

Een andere spin-off van onze MDT proeftuin is 
de intensivering in de samenwerking met de 
vier partners:
Spirit! – Jeugdhulp, instroom en implementatie 
van onze EVENT•HANDS-aanpak,
Hogeschool van Amsterdam – lectoraat Sociale 
& Culturele dynamiek, Impact meting & publi-
catie,
Mendex groep – uitzendfunctie en arbeidstoel-
eiding,
ROC van Amsterdam – opleidingshuis Evene-
menten, in- en doorstroom jongeren mbo nv1 
& nv2. 

Binnen M-Pwer is de in 2018 afgeronde  
EVENT•HANDS-aanpak ingebed. Deze kan als 
coaching- en empowerment-aanpak ingezet 
worden voor met name zorgjongeren.

Middels individuele coaching en groepsbege-
leiding worden ze, afhankelijk van individuele 
wensen en behoeften, begeleid naar betaald 
werk (al dan niet in de evenementenbranche) 
een opleiding, bouwen ze aan een sociaal net-
werk en daar waar nodig ontvangen jongeren 
ondersteuning bij vragen op andere levensge-
bieden.

De aanpak is voorgelegd aan de databank   
Effectieve sociale interventies van Movisie en 
wordt beoordeeld op validiteit en inzetbaar-
heid. Uitgangspunt is dat hulpverleners er 
straks mee aan de slag kunnen en jongeren  
individueel kunnen begeleiden terwijl ze  
tijdens de groepsbijeenkomsten en tijdens het 
werken op festivals en evenementen kunnen  
experimenteren met eigen persoonlijk gestel-
de doelen. Dit is ook één van de speerpun-
ten voor de Maatschappelijke Dienstdienst-
tijd (MDT)-proeftuin waar Evenst4all sinds  
september 2018 deel van uit is gaan maken.  
 
 

Opleidingshuis  
Evenementen

EVENTHANDS-aanpak
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Event Quality 
Voortkomend uit en anticiperend op de  
toenemende vraag van jongeren naar betaald 
werk ontstond Event Quality, het evenemen-
tenbureau met een groot maatschappelijk hart 
dat van a tot z evenementen organiseert en  
produceert. Event Quality levert kwalita-
tief hoogstaande diensten door de inzet van  
enthousiast, ervaren en gemotiveerd personeel.
Gemeente Amsterdam erkent ons inmiddels 
als sociale firma, gericht op de productie van 
evenementen met inzet van jongeren die een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit maakt 
het voor leveranciers van Gemeente Amster-
dam interessant om gebruik te maken van de 
diensten die het evenementenbureau levert 
en zo te kunnen voldoen aan hun social return- 
verplichting. 
Event Quality deed mee aan een Challenge in 
Haarlem om jongeren met ernstige schulden-
problematiek weer perspectief te bieden op 
werk. Na een finale-pitch met twee overige 
deelnemers mocht Event Quality een bedrag in 
ontvangst nemen waarmee een ontwikkelpro-
ces in gang werd gezet om in Haarlem het pro- 

ductiebedrijf Event Quality te exploiteren.  
Organisatorische omstandigheden belemmer-
den het dekkend krijgen van de exploitatie. 
Jongeren uit Haarlem starten vanaf 2019 wel in 
Amsterdam. 

Instroom
In 2018 constateren we dat de instroom van 
jongeren enigszins terugloopt. Dit is deels te 
wijten aan organisatorische omstandigheden 
waar reeds aan gerefereerd werd in de inleiding. 
Tevens merken we dat jongeren andere keuzes 
maken door de aantrekkende arbeidsmarkt. We 
horen dezelfde geluiden bij andere organisaties 
in het sociale domein. Jongeren vinden gemak-
kelijker werk, hebben het druk met school, hun 
sociale netwerk en hebben minder aandacht 
voor overige ontwikkelvragen. 
We constateerden in 2018 ook dat jongeren 
vaak met verwachtingen binnenkomen die niet 
helemaal overeenkomen met wat wij bieden. 
Wij zijn kritisch gaan kijken naar onze uitingen 
via onder andere sociale media en de website. 
Jongeren melden zich niet zelden aan met de 
verwachting dat zij via Events4all direct betaald 
aan de slag kunnen in de evenementenbranche. 

Totaal aantal ingestroomde jongeren in 2018: 

Categorie A:  5 
Categorie B:  33 
Categorie C: 11
Categorie D: 14

Totaal 63 jongeren ingestroomd en in
 totaal 103 jongeren actief.

“Dat wat het Rijk in 2018 startte, 
doet B-Challenged al sinds 2010...”
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Het trainingsprogramma doorlopen zij echter 
op vrijwillige basis, en wij zijn niet helder ge-
noeg in wat dit betekent en wat dit oplevert. 
Voor enkele jongeren betekent dit dat zij ande-
re keuzes maken, voor ons betekent het dat wij 
onze marketing beter op orde moeten hebben 
om de juiste verwachtingen te scheppen. 
Dat jongeren makkelijker werk vinden, bete-
kent niet dat zij dat werk ook weten te behou-
den. We constateren dat veel jongeren baantjes 
slechts korte tijd vasthouden. Daarna vinden ze 
weliswaar weer nieuw werk, maar verliezen dit 
werk ook dit weer snel. Deze jongeren komen 
dan in beeld bij de Carrièrecoach die middels 
aanvullende programma’s de jongeren verder 
op weg helpt, bijvoorbeeld met het EventHands 
Werkt-programma.
 
Uitstroom jongeren:
Opleiding: 7 jongeren
Betaald werk: 15 jongeren 
Participatieplek elders: 6 jongeren

Belangrijkste verwijzers in 2018:

 1. Gemeente Amsterdam
 2. Spirit
 3. Cordaan
 4. De windroos
 5. Concreet020
 6. Streetpro 
 7. Stichting Mee
 8. Taalpeace 
 9. JSP Nieuw West
 10. Altra college
 11. ROC van Amsterdam
 12. Hogeschool van Amsterdam

 

Groepsbijeenkomsten
Wekelijks  vinden  twee  groepsbijeenkom- 
sten plaats. Deelnemers koken & eten samen en 
vervolgens volgen ze een training, workshop of 
ander inhoudelijk programma. Ook worden in 
deze bijeenkomsten activiteiten en projecten 
voorbereid of wordt er informatie uitgewisseld 
met betrekking tot de taken en werkzaam- 
heden op de evenementen. 
Daarnaast werken jongeren in kleine groepjes 
of individueel aan projecten. 
 

“…als je altijd alles alleen moet 
doen, weet je het op een gegeven 
moment ook niet meer en heb je er 
minder zin in. Maar zodra je steun 
krijgt, wordt je meer gemotiveerd 
en dat is heel erg belangrijk.” 5
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Met name tijdens het Festivalcollege, waarin ze 
workshops volgen over hoe je een eigen evene-
ment organiseert en ook daadwerkelijk aan de 
slag gaan met de opgedane kennis. Dit resul-
teert in een jaarlijks eindevenement.

In 2018 vonden in totaal 101 groepsmomenten 
plaats, waarvan 20 bijeenkomsten in het kader 
waren van EventHands Werkt.

Melodies of War
Tijdens het Festivalcollege organiseren trainees 
zelf een evenement. In een reeks workshops – 
waar mogelijk aangeboden door professionals 
uit het werkveld – leren ze van a tot z wat er bij 
komt kijken om een evenement te organiseren 
en brengen ze geleerde kennis meteen in de 
praktijk. 

Zo organiseerden de trainees in 2018 Melodies 
of War op 20 januari 2018. Het volledig door de 
jongeren zelf geproduceerde en geprogram-
meerde evenement werd uitgevoerd in Clifford-

studio en bood zowel een swingend muzikaal 
programma, als fotoreportages en presentaties 
van jonge statushouders over hun deelname 
aan Events4all. Eén van de statushouders ge-
bruikte het evenement ook als podium om een 
presentatie  te  verzorgen  over  de situatie in  
Syrië aan de hand van beelden van gebouwen 
en plekken voor de oorlog en nu. Netwerkpart-
ners, buurtbewoners en jongeren waren verte-
genwoordigd, gingen in gesprek en waagden 
de nodige danspasjes op de ingerichte dans-
vloer.

B-Challenged dankt alle partners, opdracht- 
gevers en in het bijzonder de onderstaande 
fondsen voor het vertrouwen in onze organi-
satie en  bijdrage in de realisatie van behaalde 
resultaten:
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Nederlands democratie
B-Challenged kon een statushouder ook  
faciliteren in het ontwikkelen en aanbieden van 
een training over de Nederlands democratie. 
Dit biedt hij nu breder aan voor alle nieuwko-
mers met een Arabische achtergrond die meer 
willen weten over democratie en Nederlandse 
normen en waarden.

 Uitstapjes
Voordat jongeren aan de slag gaan met de orga-
nisatie van een hun eigen eindevenementen le-
ren ze op een laagdrempelige manier activitei-
ten organiseren. Dit vindt hoofdzakelijk plaats 
tijdens de evenementenpraktijkschool waar zij, 
veelal in de weekenden, werken op festivals en 
evenementen. Door de week worden door hen-
zelf georganiseerde uitstapjes gemaakt. Afgelo-
pen jaar werden meerdere uitstapjes gemaakt. 
Deze uitstapjes variëren van zwemmen, een 
bezoek aan een museum tot een avond met 
storytelling, een workshop op locatie met voor-
afgaand pizza eten en een kerstdiner. 

In het kader van training en inspiratie zijn er 
twee bustripjes ingezet met Lijn7, waarin jon-
geren aan de slag gingen met persoonlijk lei-
derschap, weerbaarheid en in contact traden 
met rolmodellen die vertelden over hun ver-
leden en ervaringen, maar bovenal over hun 
stip op de horizon. Dit zorgde bij veel van de 

trainees voor herkenning, maar werkte vooral 
ook inspirerend. Twee van de uitstapjes waren 
werkbezoeken in het kader van het programma 
EventHands Werkt!.

EventHands Werkt!
Daarnaast zijn we in 2018 gestart met een pro-
gramma EventHands Werkt!. In 20 bijeenkom-
sten gaan jongeren aan de slag met personal 
branding (wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?). 
Daarnaast gaan ze op werkbezoek in het be-
drijfsleven, werken ze aan een cv en leren ze 
onder meer sollicitatietechnieken. In totaal 
werden 20 bijeenkomsten aangeboden aan de 
jongeren. 

Impact projecten
Het eerste echte impact genererende project in 
2018 was het eindevenement, Melodies of War. 
Binnen dit project kwam een hoop samen van 
hetgeen we reeds eerder ontwikkelden in 2017, 
al maakte dit reeds integraal deel uit van het 
Events4all programma. 
Er zijn veel ideeën geopperd voor thema- 
avonden, zoals ‘Hollandse avonden’ en ‘dansen 
met ouderen’. Uiteindelijk zijn drie ideeën in 
opdracht van externe partijen uitgevoerd als 

7
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festivaldagen op 29 festivals en evenementen. 
Negen van deze evenementen waren  
betaalde evenementen voor acht verschillende  
organisaties. De overige 27 dagen werkten we 
op festivals in het kader van vrijwillige inzet. 

In totaal werden 198 keer jongeren ingezet.  
121 daarvan werden ingezet op vrijwillige basis. 
66 x werden jongeren ingezet tegen betaling en 
11 maal in het kader van de impactgenerator. 
Zo werden EventHands-medewerkers onder 
meer betaald ingezet op (evenementen van): 
Taskhero, ROC DDD 2018, Bevrijdingsfestival 
Amsterdam, de Lenteborrel van de Westergas-
fabriek, Lemion, Westerpark viert de zomer!, 
Voor de Jeugddag, Talentenbeurs (2x) en de 
Participatiemarkt in de Zuiderkerk. 

De festivals waarvoor de jongeren vrijwillige 
werkzaamheden verrichten, zijn voornamelijk 
muziekfestivals, maar ook een evenement als 
Oerol staat de laatste paar jaar op onze festival-
kalender. 

Colofon
Tekst en samenstelling:  Wim Haveman
    Betty Bergsma
Tekstredactie:   Samar Hadad
Vormgeving:   Robert Jan Jans
    Veerle van Veen
Fotografie:    Jop Langenhoff   
     Michel Hobbij
    Rodolfo Vejar

Impact genererende projecten. Dit heeft veel 
input opgeleverd over hoe dit programma- 
onderdeel beter kan werken en meer  
aansluiting kan vinden bij Maatschappe- 
lijke en culturele organisaties. Daar zal  
namelijk actief op geacquireerd moeten worden. 
Dit zelfde geldt voor het betrekken van de high  
potential-doelgroep (cat. A). Hier wordt nu op 
doorontwikkeld.

Première documentaire 
In opdracht van Cliff&Co producties werd de 
short movie (documentaire) EventHands, Werkt 
door! geproduceerd. De première vond plaats 
in april 2018 en bracht evenementenwerkveld, 
sociaal domein en jongeren samen. Uitkomst  
hiervan was met name dat B-Challenged met 
het Events4all-programma in beeld kwam bij 
ZonMw en in aanmerking kwam als MDT-proef-
tuin.

Onthulling plaquette
Ter nagedachtenis aan leerlingen van de  
Joodse school, waarvan velen zijn weggevoerd 
naar Duitsland, is in samenwerking met de  
Sociale Werkplaats en het Open Joodse Huizen- 
programma een plaquette onthuld ter  
nagedachtenis van de slachtoffers.
Elk jaar zal er met 4 en 5 mei een moment wor-
den georganiseerd rondom deze plaquette.  
Momenteel wordt er een groter evenement voor- 
bereid rondom de viering van 75 vrijheid in 
2020.

Kerst500
Is een terugkomend evenement waar Event-
hands een rol heeft in de organisatie en uitvoe-
ring op Cliffordstudio. Hiervoor toverden deel-
nemers in 2018 Cliffordtheater om tot nachtclub, 
met live optredens en lekker eten voor buurt-
bewoners met een kleine beurs. De komende  
jaren wordt dit in opdracht van Cliffordstudio en 
in coproductie met Jans-Producties rond kerst 
altijd geprogrammeerd en uitgevoerd. 

Festivals en evenementen
In 2018 werkten de jongeren gedurende 36  
 


