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In het spraakmakende project EventHands draaien
jongeren die zijn vastgelopen in hun werk-, schoolof privésituatie mee als vrijwilliger op festivals
en culturele evenementen. De Amsterdamse
jeugdwelzijnsorganisatie B-Challenged zet
cultuur hiermee in als activeringsmiddel.
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niverseel gezien is iedere jongere geïnteresseerd in muziek, film of dans. Hierdoor komen ze van de bank en raken gemotiveerd,’
zegt sociaal ondernemer Wim Haveman die
het project bedacht heeft. Al ruim tien jaar
begeleidt hij jongeren uit de hulpverlening en is hij
producent van evenementen. Vanuit deze achtergrond
besloot hij beide werelden te combineren. ‘Festivals
kunnen altijd extra handen gebruiken en zo ontstond
EventHands. Het is een zinvolle vrijetijdsbesteding
die goed aansluit op de belevingswereld van jongeren
van 16 tot 24 jaar oud,’ vertelt Haveman. ‘Vanwege
hun persoonlijke situatie en beperkte financiële mogelijkheden komen deze jongeren nauwelijks in aanraking met kunst en cultuur. Vaak hebben ze wel de tijd
maar niet de middelen om evenementen te bezoeken.
Als “eventhand” doen ze werkervaring op en maken
ze het evenement van binnenuit mee. Zo verbreden ze
hun horizon.’
In een tweejarig traject ontwikkelen de jongeren
vaardigheden, krijgen ze workshops en interne
trainingen. De jongeren ondernemen als groep activiteiten en individueel krijgen ze een-op-een-begeleiding. Het begeleidingsprogramma wil de achterstand op de arbeidsmarkt verkleinen.

Klamme handjes
Nog geen paar maanden geleden bestond het dagelijks
leven van de 21-jarige Romario uit het schoonmaken
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is een typisch voorn dropout
out,, gestopt
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met school, werkloos
beeld van een
dropout,
lke ka
kant hij op moet. Via een jeugdén geen idee welke
hulpverleningsinstantie
ie kwam hij terecht bij EventHands. Vandaag stapt hij trots uit een chique grachtenpand aan de Keizersgracht waar hij zojuist een
subsidie heeft binnengesleept. Voor het jaarlijkse
EventHands-eindevenement gaf hij er een presentatie
aan een bekend fonds. Van tevoren had de stoere
Romario toch wel wat zenuwen en klamme handjes.
Hij had dit immers nooit eerder gedaan en het waren
een hoop belangrijke mensen in pak in ‘de Regentenzaal’. Wat ging hij, met petje en in spijkerbroek, hen
nou vertellen? Maar het bestuur was onder de indruk.
Het is hem gewoon gelukt, en wat geeft dat een boost.
Tijdens de zomerperiode gaan de jongeren mee op
de EventHands-festivaltour. Ze doen door heel
Nederland 26 festivals en evenementen aan en helpen mee in de uitvoering. In mei bijten ze het spits
af op Bevrijdingsfestival Overijssel achter de informatiestand en in september sluiten ze het seizoen af
als bijvoorbeeld artiestenbegeleider of ontvangen ze
het publiek op Valtifest. De jongeren dragen bij aan
een happening en raken zo betrokken bij de wereld
om hen heen. De laagdrempelige werkzaamheden
zijn goed uit te voeren en dit zorgt voor succeservaringen en zelfvertrouwen. De jongeren leren een
organisatie representeren, zich proactief op te stellen
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EVENTHANDS
t Dit jaar is het
vijfjarig jubileum
van het project.
t In 2013 hebben in
totaal 43 jongeren
het traject doorlopen en zijn meer
dan 100 jongeren
bereikt.
t Medio 2014
verschijnt de
methodiekbeschrijving
zodat deze in
heel Nederland
implementeerbaar is.

FESTIVALTOUR
De deelnemers zijn
afgelopen seizoen:
t 98 keer ingezet
t op 26 evenementen
t verdeeld over
21 organisaties.
Daarvan zijn
seniordeelnemers:
t 38 keer ingezet
t bij 16 organisaties
t op uitdagende
taken als festivalassistent
t of geheel
zelfstandig.
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en om te gaan met stress. Spelenderwijs worden ze
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en bouwen
ze aan hun cv.

menteren, te vallen en weer op te staan. Ze kunnen als het ware oefenen in een soort minimaatschappij die hen voorbereidt op actief
burgerschap.

Minimaatschappij
De jongeren komen te werken op de meest uiteenlopende plekken, van grootschalige dance-evenementen als Mysteryland tot experimenteel theater
op het Over 't IJ-festival. Cultureel organisator Jos
Rek van 4D Sound werkt nauw samen met EventHands. ‘Het lukt EventHands om jongeren te
laten meedraaien in de wereld van cultuur, waardoor ze op plekken komen die ze anders nooit
zouden zien en een cultureel gevoel ontwikkelen.
EventHands zoekt naar de kwaliteit van de jongeren en geeft ze de kans om die te ontwikkelen en
te laten zien.’
Na het festivalseizoen is het tijd voor verdieping
en vinden de workshoprondes plaats. In de herfst
en winter krijgen de jongeren wekelijks een workshop van professionals uit het vak. Zo leren ze wat
er allemaal komt kijken bij de organisatie van een
evenement. Van marketing en programmering tot
productie en techniek. Ook dj Isis, een van ’s werelds eerste vrouwelijke pioniers op het gebied van
elektronische dansmuziek, komt jaarlijks een djworkshop geven.
Als een avonturier op tournee kriskras door Nederland, bijgespijkerd worden door workshops,
dan ben je al een berg aan ervaringen rijker. Als
uitsmijter mogen de jongeren van begin tot eind,
onder professionele begeleiding, hun eigen eindevenement organiseren. Ze bedenken zelf het thema, wijzen een programmeur aan die zich ontfermt over de artiesten en hebben een heuse
zakelijk leider die het budget beheert. Ook gaan ze
aan de slag met vormgeving of, zoals Romario,
fondsenwerving. De jongeren leren in dit proces
om samen te werken, vergaderen, overleggen en
compromissen te sluiten. Maar ook om te gaan
met verschillen tussen mensen en te functioneren
in groepsverband. Vaardigheden die ze in hun
verdere leven kunnen toepassen. EventHands
creëert zo een veilige leeromgeving om te experi-
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Niet op het matje
Persoonlijke ontwikkeling staat in het project
altijd centraal. De jongeren krijgen een-op-eenbegeleiding van een jongerencoach en samen stellen ze persoonlijke leerdoelen op. Zo gaf Romario
aan dat hij zichzelf beter wilde leren presenteren.
Het kunnen relatief kleine leerdoelen zijn, zoals
bellen met een onbekende of anderen naar hun
mening vragen. Maar ook meer complexe leerdoelen die zijn gericht op sociale vaardigheden, zoals
contact aangaan met anderen. Hoe langer een
jongere deelneemt aan het project, des te uitdagender de taken en leerdoelen. Na een jaar deelname
stromen de jongeren door naar het seniortraject en
kunnen ze interne trainingen volgen tot festivalassistent of hulpcoach.
De begeleidingsstijl is niet disciplinerend, maar
draait om het triggeren van intrinsieke motivatie.
Als een jongere niet komt opdagen, roepen de begeleiders hem niet op het matje maar beschouwen dit
als opening voor een gesprek. Initiator Haveman
heeft inmiddels tientallen jongeren via deze methode begeleid: ‘Jezelf als gelijke opstellen binnen
de groep en niet belerend of streng zijn, dat is de
aanpak van onze jongerenwerkers. De setting van
een festival leent zich daar uitstekend voor. Vanuit
dit informele contact bouwen onze begeleiders aan
een positieve vertrouwensband. Op het moment dat
er iets misgaat, kan deze worden ingezet. Jongeren
zijn dan ook bereid om te luisteren. Dat is de pedagogische kracht achter het project.’

Doos bonbons
Lopen de jongeren tegen problemen aan, dan
helpen de begeleiders met extra steun en oplossingen. De oprechte betrokkenheid van de jongerenwerkers is kenmerkend. Zo belandde deelneemster
Gladys, een 23-jarige vluchtelinge uit Rwanda, in
een psychose. Ze was niet meer te bereiken en
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bonbons en bloemen bij haar op de stoep. Dit
betekende veel voor Gladys en stap voor stap durfde ze het contact met de buitenwereld weer aan.
Ze stroomde terug in het traject en begeleidt nu
zelf andere jongeren als hulpcoach.
‘Als begeleider zullen wij de jongere actief blijven
benaderen en deze blijft altijd welkom,’ vertelt
Haveman. ‘We zien dat het veel voor de jongeren
betekent dat ze altijd op ons kunnen terugvallen.’
Door de vertrouwensband is het voor hen makkelijk om bij de begeleiders aan te kloppen met hulpvragen. Zo helpen ze bijvoorbeeld met het opstellen van sollicitatiebrieven of bellen ze samen naar
een instantie. De begeleiders werken intensief
samen met andere hulpverleners uit de jeugdzorg
van Amsterdam, waardoor de verschillende trajecten elkaar kunnen aanvullen.

Niet praten maar doen
De grondslag van het project berust op het ervaringsleren. Dus niet te veel praten, maar doen.
Jongeren ontdekken zo waar ze goed in zijn en wat
hen minder ligt. Zo leren ze over zichzelf: wie ben
ik, welke positie heb ik in de maatschappij en wat
voor soort werk past bij mij? EventHands streeft
ernaar om jongeren te empoweren, om ze zo een
autonome positie in de maatschappij te kunnen
laten verwerven. EventHands schept situaties
waarin jongeren hun prestaties kunnen verbeteren
en succeservaringen opdoen. Zo worden de jongeren via hun eigen keuzes en interesses voorbereid
op maatschappelijk functioneren, in plaats van te
worden afgerekend op hun tekorten. Het laatste is
iets waar risicojongeren in het dagelijks leven al
vaak genoeg mee worden geconfronteerd. Vaak
richt men zich in de aanpak van probleemjongeren
op risicofactoren zoals schulden, schooluitval of
probleemgedrag. EventHands focust niet op de
problematiek, maar gaat juist uit van de kracht
van jongeren. Met de transitie voor de boeg is
participatie het sleutelwoord. Het project EventHands geeft hier concreet invulling aan.

Op dit moment wordt er door Noorda en Co onderzoek gedaan naar de effecten van het project
op jongeren. De voorlopige resultaten worden
komende zomer bekendgemaakt. In de praktijk
zien de begeleiders dat jongeren die eerst niet wisten wat ze konden of wilden in hun leven, door
deelname aan EventHands weer geloof in zichzelf
krijgen. Zo ook de zorgzame Gladys, die inmiddels drie jaar met het project meedraait. Begeleider
Gio vertelt: ‘Gladys is enorm gegroeid door de
succeservaringen die ze heeft opgedaan binnen het
project. Ze veranderde van een verlegen en teruggetrokken meid, die altijd dacht onder te doen
voor anderen, in een zelfverzekerde jongedame die
weet wat ze wil in het leven. Ze ontdekte bij
EventHands dat ze een ware gastvrouw is met
talent en passie voor horeca en catering. Ze is
hierna een opleiding tot kok begonnen om zo
uiteindelijk haar eigen cateringbedrijf op te zetten.
Ze wordt nu geroemd om haar kookkunsten. Het
doet haar zichtbaar goed om bezig te zijn met iets
waar ze goed in is en ook plezier in heeft. Straks
staat ze met een diploma in haar hand en een
droom in het vooruitzicht, iets wat ze een aantal
jaar geleden niet voor mogelijk hield.’ Gladys zelf
vertelt: ‘Iedereen heeft zijn talenten. Ik zie dat ik
groei door EventHands en dat ik ook echt dingen
kan bereiken.’
Deelname aan EventHands is voor de jongeren niet
de zoveelste verplichting maar juist iets leuks, vindt
ook Romario. ‘Het geeft me zo’n goed gevoel als ik
andere mensen vertel wat ik doe. Dat ik vrijwilligerswerk doe. En om dan hun reactie te zien, dat
doet me goed. Dan voel ik me trots. Door EventHands ben ik weer actiever in het leven gaan staan
en begonnen met een nieuwe opleiding.’

ACTIVITEITEN
EN TRAJECT
t twee keer per
week groepsavonden
t eens per twee
maanden eenop-een-coaching
t zestien workshops van
verschillende
professionals
t tien activiteiten
van barbecue
tot paintball en
snowboarden
t deelnemers
hebben zelfstandig zes groepsactiviteiten
opgezet en
uitgevoerd
t eens per jaar
organiseren
deelnemers
zelfstandig hun
eigen eindevenement.
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MEER INFORMATIE: www.eventhands.nl
MSC TAMARA DE BRUYN is forensisch orthopedagoog en jongerencoach/teamcoördinator
bij EventHands.
MAARTJE HAGAR TREEP is journalist op het gebied
van zorg, cultuur en welzijn.

JUNI 2014

PIP 27

