B-Challenged
Jaarverslag 2019

Inleiding

2019 begon met de viering van het 10-jarig jubileum van B-Challenged/
EventHands. Het was een overgangsjaar met mooie ontwikkelingen,
nieuwe verbindingen en aansprekende spin-off-resultaten, maar ook met
onrust en onzekerheden over de financiële situatie en daarmee de voortgang
van het lopende programma Events4all.
Daarnaast waren er personeelswisselingen en was er sprake van langdurige
zieken, allemaal factoren die consequenties hebben voor deelnemende jongeren en voor een organisatie als B-Challenged/EventHands die een niche-functie
vervult binnen het sociale domein van Amsterdam.
Onder andere de hogere werkdruk die dit teweegbracht, had invloed op het
onderhoudt van relaties en netwerken. Daar het team de schouders eronder
zette, werd vol energie de focus gehouden op alle ontwikkelingen die zich het
afgelopen jaar voordeden, en werden consequenties zoveel mogelijk ondervangen.
Er is veel ontwikkeld en bereikt door het team. Dit verslag tekent hiervan de
uitkomsten op en terugkijkend op 2019 concluderen we dat B-Challenged/
EventHands resultaten heeft geboekt om trots op te zijn. Dit is te danken aan
de inzet van het team, het bestuur en de deelnemers die geloven in wat
B-Challenged/EventHands doet en bereikt met jongeren.
2020 wordt een jaar van doorstarten, van een nieuwe focus en van nieuwe
ambities. Deze zijn gevat in het nieuwe voorstel Hands on Events 2020 – Wijken
voor EventHands. Maar voordat we op dit voorstel focussen, eerst een inhoudelijke terugblik op 2019.
Namens B-Challenged
Wim Haveman
EventHands

Partners
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Sociale firma EventHands
Zoals eerder beschreven, 2019 was een
overgangsjaar: er werd vormgegeven aan de in
2018 ingezette kanteling om door te gaan als
de sociale firma EventHands. Deze bestaat uit
vier bedrijfskolommen. Deze genereren eigen
inkomsten die worden benut voor het realiseren
van de beoogde doelstelling van de stichting.
De overgang startte met de naamvoering.
B-Challenged heeft voortaan de merknaam
EventHands. Dit klinkt logisch omdat het netwerk
de organisatie ook zo kent, alleen had deze
verandering nog wel wat voeten in de aarde:
-

Een nieuwe marketingstrategie is uitgewerkt.
De site www.eventhands.nl is opnieuw
vormgegeven en opgemaakt.
Bredere groepen jongeren worden bediend.
Event Quality BV is opgezet als dochterorganisatie van B-Challenged
www.eventquality.nl
Handelsnaam EventHands, gekoppeld aan
deze bv, is doorgevoerd bij Kamer van
Koophandel.
Digitale infrastructuur is geoptimaliseerd
met nieuwe systemen.
E-mail is omgezet, net als andere praktische
zaken, zoals implementatie van nieuwe
digitale systemen.
Raad van Bestuur is aangesteld als Raad van
Toezicht.
Directeur is aangesteld als directeurbestuurder.

Events4all
participatie & impact

M-Pwer
preventie & empowerment

Event Quality

evenementenbureau &
leerwerkbedrijf

Mendex

uitzenden & detachering
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De stappen die de organisatie in het overgangsjaar 2019 maakte, zijn gericht op het operationaliseren van de vier bedrijfskolommen waarlangs
de sociale firma wordt opgebouwd in 2020 en
die er als volgt uitziet:

menten. Deze verandering is ingezet met het
Evenst4all-project dat in de afgelopen jaren
van project ontwikkeld is tot bedrijfskolom met
eigen activiteiten en een herijkte doelgroep.
De marketing gericht op opdrachtgevers en
inkooppartijen vraagt nadere uitwerking,
geënt op de producten en of diensten die voortkomen uit de bedrijfskolommen.
Events4all en het Rijksprogramma Maatschappelijke Diensttijd - MDT

Digitaal 2020
Een belangrijke slag die is gemaakt, is het digitaliseren van interne systemen. Deze willen we
in het jaarverslag dan ook niet onbenoemd laten. Mede door een bijdrage vanuit het fonds
DichterBijHuis is het nieuwe registratiesysteem
Zilliz geïmplementeerd en heeft een stagiaire
het platform Trello geïntroduceerd voor het delen van individuele en teamgerichte to do-lijsten en afgeronde acties, om nodeloos overleggen te voorkomen. Highrise wordt gebruikt als
Costumer Relation Management-systeem en
een eigen server voor het delen en beheren van
data in eigen hand, is bij ons op locatie geïnstalleerd. Met andere woorden, EventHands is klaar
voor 2020!
Inhoudelijke ontwikkelingen 2019
In 2019 lag de focus qua marketing op de tone
of voice met als doel het enthousiasmeren en
activeren van jongeren (kwetsbaar & niet kwetsbaar) en het helder communiceren van de trainingen en activiteiten voor deze bredere groep.
Primair ging het binnen B-Challenged namelijk om kwetsbaren, daar waar EventHands er
is voor alle jongeren met interesse voor evene-

Events4all is ontwikkeld als project binnen
het Rijksprogramma MDT en bestaat uit drie
modules: Festivalcollege, Crewacademie en de
Evenementenpraktijkschool. Het bood jongeren de mogelijkheid werkervaring op te doen
in de evenementenbranche, andere jongeren te
ontmoeten, workshops te volgen en toffe projecten op te zetten. Dit programma fungeerde
als proeftuin binnen de MDT en is februari 2020
geëindigd Events4all vormt de bedrijfskolom
waarbinnen participatie- en impacttrajecten
hun plek hebben binnen EventHands, middels
training en groepsactiviteiten.
Onder het kopje Instroom en Groepsbijeenkomsten staan het bereik en de resultaten in cijfers
weergegeven.

Impact Generator
Binnen de proeftuin is uitvoering gegeven aan
de Impact Generator waarbij deelnemende jongeren zich inzetten voor cultureel-maatschappelijke initiatieven. Zo werden buurtbewoners
met een krappe beurs in de watten gelegd
tijdens een kerstdiner in een voor één avond
opgezette nachtclub, een samenwerking met
Cliffordstudio, Albert Heijn en ABC-alliantie.
Daarnaast participeerden jongeren in de
organisatie van EnNuJij-event, een netwerkevenement voor mantelzorgers en partijen die
zich voor deze doelgroep inzetten in
Amsterdam-West en Nieuw-West.
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Aan de hand van de opgedane ervaringen binnen de proeftuin Events4all is Impact Generator als nieuwe module ontstaan. Het wordt als
project verder ontwikkeld. De behoeften van jongeren bleken binnen de proeftuin namelijk sterk
uiteen te lopen, wat het samenbrengen van de
verschillende doelgroepen binnen dezelfde
modules/trainingen lastig maakte. Voor Impact
Generator zijn in 2019 middelen gevonden om
dit project met partners uit te gaan voeren.
Solve deed onderzoek naar behoeften en
mogelijkheden voor het werven van jongeren voor een programma dat de verschillende
groepen samenbrengt, en impact maken als
uitgangspunt neemt. Hiervoor werd een survey
uitgezet die meer dan 120 potentiële deelnemers
invulden.
Ook interviewden de onderzoekers deelnemende jongeren en spraken ze uiteenlopende professionals, intern en extern.
Hieruit is een marketingstrategie ontstaan
en uitgeschreven; als kapstok werden de
Sustainable Development Goals (SDG’s)
gebruikt. Producenten of andere opdrachtgevers verstrekken opdrachten aan de hand van
deze goals, waar jongeren mee aan de slag
gaan.

-

Spirit! – Jeugdhulp, instroom en
implementatie van onze
EVENT•HANDS-aanpak,
Hogeschool van Amsterdam – lectoraat
Sociale & Culturele dynamiek, Impact
meting & publicatie,
Mendex groep – uitzendfunctie en
arbeidstoeleiding,
ROC van Amsterdam – House of Events,
in- en doorstroom jongeren mbo
nv1 & nv2.

De bestaande en nieuwe partners; Starters4communities, 10.000 Hrs, st. Alexander, gemeente Amsterdam-West/Cultuurpark Westergas zijn betrokken bij het vervolg. Alvorens het
vervolg van de proeftuin in kan worden gezet,
dient EventHands met haar programma’s en
aanbod opgenomen te worden in de basisinfrastructuur Jeugd van Amsterdam.
In de gebiedsagenda Amsterdam West 2019,
werd B-Challenged op de locatie Cliffordstudio
als onderdeel van de basis infrastructuur Jeugd
reeds genoemd, maar dat is niet voldoende
voor de bestaanszekerheid van de organisatie
en het vervolg op Events4all.
EventHands heeft daarom een nieuw voorstel
ingediend; Hands on Events 2020 – Wijken voor
EventHands. Hiermee dient de basisexploitatie
gefinancierd te worden, waarna uitbreiding en
schaalvergroting mogelijk zijn, en een aanvraag
met bestaande en nieuwe partners wordt ingediend voor de 4e call B.

Zo werken de verschillende groepen binnen
het project samen aan events die impact
genereren en antwoorden bieden voor de
duurzaamheidsvraagstukken van de opdrachtgevende organisaties. Het onderzoeksrapport
en de uitgewerkte marketingstrategie zijn via In maart 2020 dient hiervoor de vooraanvraag
de mail opvraagbaar.
te worden overlegd. Co-financiering is hierin
essentieel, vandaar dat het voorstel eerst bij de
Vervolg proeftuin
gemeente Amsterdam is ingediend in relatie tot
de volgende nieuwe beleidsprogramma’s:
Partners die blijvend zijn verbonden aan de (zie volgende bladzijde)
Events4all-MDT-proeftuin:

“Meer dan uitspreken dat ik het een bijzonder en positief
initiatief vind, kan ik niet doen.”
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Positief Perspectief:
Weerbaar opgroeien in Amsterdam;

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/college/wethouder/simone-kukenheim/
en/of Democratisering:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie
Jubileumviering en regionaal MDT platform
MeerDoenTelt
Met de jubileumviering van de stichting, in het
kader van het 10-jarig bestaan - 18 januari 2019
- werd ook het regionale MeerDoenTelt-platform gelanceerd door Jacqueline de Jager –programmadirecteur MDT ministerie VWS en Wim
Haveman - directeur en founder van EventHands. Die dag verenigden 14 regionale proeftuinen/organisaties zich en ze spraken over
uiteenlopende onderwerpen rondom hun
proeftuinen.
Zie hier een link naar de after movie:
https://www.youtube.com/watch?v=DUd1dTDznyY

“EventHands heeft me een
andere kant van mezelf laten
ontdekken...”

De Jager prees B-Challenged/EventHands in
haar presentatie voor hetgeen dat de organisatie al 10 jaar doet; het activeren en verbinden
van jongeren in de samenleving door middel
van vrijwilligerswerk en het laten ontdekken en
ontwikkelen van het persoonlijk talent. Dit in
relatie tot het nieuwe beleid dat het kabinet nu
aan het uitvoeren is middels de Maatschappelijke Diensttijd, dat in lijn ligt met deze activiteiten.
Ook presenteerde Wim Haveman de
EVENT•HANDS-aanpak die als interventie is
beschreven, waarover onder het kopje M-Pwer
meer. Eltje Bos - lector Sociale & Culturele
dynamiek HvA - gaf als MDT-partner binnen
de proeftuin een lezing over de werkzame
elementen die deze interventie krachtig maakt.
Zie voor een korte compilatie (3 minuten) van
deze 3 presentaties:
https://www.youtube.com/watch?v=-7cgnv0TnRQ

EventHand Revellinho die deze dag zijn verhaal
deelde, is vanuit het MDT zelf meerdere malen
betrokken om zijn verhaal te doen en een optreden te verzorgen op manifestaties en bijeenkomsten rondom de MDT, zoals het MDT-festival. Zie dit filmpje dat hij schoot voor aanvang
van zijn optreden:
https://www.linkedin.com/posts
Check voor zijn persoonlijke verhaal (blz 4):
https://www.issuu.com/mdt2/docs/mdt_mini-magazine
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Amsterdams MDT Platform - AMP
Het in januari gelanceerde regionale platform is
na 2 maanden overgegaan in een meer lokaal
platform; het Amsterdams MDT Platform waarin alle Amsterdamse proeftuinen zich vertegenwoordigd zagen. Dit was ingegeven met de
tweede tranche MDT-toekenningen, van waaruit meer proeftuinen ontstonden en zo lokaal
meer mogelijkheden ontstonden om verbindingen aan te gaan.
Om vrijwilligerswerk en de mogelijkheden die
MDT biedt op dit gebied meer onder de aandacht te brengen bij Amsterdammers, publiceerde het platform de brochure: Kansen voor
jongeren in de Stad. Maatschappelijke diensttijd Amsterdam.
https://www.eventhands.nl/wp-content/uploads/2019/10/MDT-Het-Amsterdamse-Platform.pdf

rondom Impact Generator.
Verder is er in samenspraak met hen een plan
opgesteld over het functioneren van de raad
en rol die hij vervult. Dit proces werd ondersteund door studenten van de opleiding Ergonomietherapie die de raadsleden meenamen
in dit proces. Dit plan vormt de basis van het
beleid van de raad en bepaalt ook hoe de raad is
georganiseerd en hoe hij bijdraagt aan de
organisatie.
In 2020 beheert de raad een eigen budget om
zaken voor de raad en deelnemende jongeren
van EventHands te organiseren en zo de eigen
positie, en die van EventHands te versterken.
Erkenning EVENT•HANDS-aanpak

In 2019 is de EVENT•HANDS-aanpak door de
onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en
veiligheid van Movisie erkend als; Goed onderbouwd. De uitkomst van 10 jaar ontwikkelen,
Deelnemersraad
onderzoek en publicaties, en een resultaat waar
De geïnstalleerde deelnemersraad kwam in we trots op zijn. Voor meer informatie:
2019 drie keer officieel samen en vertegen- https://w w w.eventhands.nl/movisie - erwoordigt de jongeren die aan de verschillende kent-de-eventhands-interventie
programma’s deelnemen. De deelnemers die
zitting nemen in deze raad traden daarnaast
extern als ambassadeurs op voor de organisatie
en werden onder meer betrokken bij ontwikkeling en onderzoek naar de opzet en werving
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Bereikte jongeren:

123
Ingestroomde jongeren:

96
Uitgestroomde jongeren:

46
Nog actieve jongeren:

26
Gestopte jongeren:

24

M-Pwer
Met de erkenning van de interventie kan
de bedrijfskolom
M-Pwer
ook
verder
worden opge-tuigd. Implementatietrajecten,
projectbegeleiding en een helpdeskfunctie
kan van hieruit worden aangeboden, evenals
coaching en maatwerk voor individuele jongeren.
Preventie & empowerment vormen zo de core
van M-Pwer als bedrijfskolom van EventHands.
Onderzoek moet uitwijzen of hiervoor een
tweede B.V. wordt opgericht.
EventQuality
In 2019 is de Event Quality B.V. opgericht, dat de
merknaam EventHands voert met B-Challenged
als grootaandeelhouder.
EventQuality, het evenementenbureau met
een groot maatschappelijk hart dat van A tot
Z evenementen organiseert en produceert,
vormt de andere bedrijfskolom van Eventhands.
EventQuality levert kwalitatief hoogstaande
diensten door de inzet van enthousiast, ervaren en
gemotiveerd personeel. Jongeren die trainingen
binnen Events4all volgden, impact genereerden
of het juiste competentieniveau reeds beheersen,
kunnen betaald aan de slag op de evenementen.
Ook worden er in samenwerking met ROC van
Amsterdam voor studenten niveau 2 – niveau 4
leerwerkplekken aangeboden.
Zo biedt Event Quality als bedrijfskolom
van EventHands de leerwerkplekken die
nodig zijn om mbo’ers op weg te helpen in
de evenementenbranche, en fungeert dit
evenementenbureau als leerwerkbedrijf binnen
de sociale firma EventHands.
Mendex
Mendex is als uitzendbureau gelieerd aan
EventHands en vervult hiermee de laatste
bedrijfskolom. Jongeren die het juiste
competentieniveau bereikt hebben, worden
doorverwezen naar Mendex, waarna zij voor
opdrachtgevers van Event Quality betaald
kunnen worden ingezet op de evenementen die
voor deze opdrachtgevers worden
7
georganiseerd en uitgevoerd.

Opleiding
Een in 2009 genomen ambitie, een praktijkomgeving bieden voor jongeren die moeten voldoen aan hun kwalificatieplicht, is 10 jaar later
realiteit. De opleiding Event Hand wordt sinds
september 2019 door ROC van Amsterdam aangeboden. De opleiding is in samenwerking met
EventHands tot stand gekomen en stelt jongeren in staat om binnen de evenementen hun
startkwalificatie te behalen.
Het is bijzonder om te constateren dat jaren van
pionieren bijdraagt aan het tot stand komen
van een nieuwe beroepsgroep in Nederland,
waarvoor nu een opleiding is binnen een gerenommeerd opleidingsinstituut.

of wisselen ze informatie uit met betrekking tot
de taken en werkzaamheden op de evenementen.
Daarnaast werken jongeren in kleine groepjes
of individueel aan projecten of de organisatie
van groepsactiviteiten.
Dit gebeurt met name tijdens Festivalcollege,
waarin ze workshops volgen over hoe je een
eigen evenement organiseert en de deelnemers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met
de opgedane kennis. Dit resulteert in een jaarlijks eindevenement.
In 2019 vonden in totaal 132 groepsmomenten plaats, waarvan 73 reguliere inhoudelijke
bijeenkomsten/trainingen en 59 activiteiten. In
totaal namen hier 700 jongeren aan deel.

Instroom

Iedereen is Jarig

In 2019 constateren we dat de instroom van jongeren groeit, mede door de nieuwe en directe
vorm van werven en het aanbod van kortstondige en tijdgebonden
modules. Dit is voor EventHands een belangrijke uitkomst van de Maatschappelijke Diensttijd
die de aanleiding was voor het nieuwe aanbod
en de middelen hiervoor ter beschikking stelde.

Tijdens Festivalcollege organiseren trainees zelf
een evenement. In een reeks workshops –aangeboden door professionals uit het werkveld –
leren jongeren van A tot Z wat er bij komt kijken
om een evenement te organiseren en brengen
ze de geleerde kennis meteen in de praktijk.
Zo organiseerden de trainees in 2019 Iedereen
is Jarig op 18 januari 2019. Het volledig door de
jongeren geproduceerde en geprogrammeerde evenement werd uitgevoerd in Paviljoen
van Beuningen – Amsterdam West en het bood
bezoekers de mogelijkheid om middels een
swingend muzikaal, theatraal programma en
met graffiti aangeklede ruimte, gezamenlijk de

Bereikte jongeren:
Ingestroomde jongeren:
Uitgestroomde jongeren:
Nog actieve jongeren:
Gestopte jongeren:		

123
96
46
26
24

Categorie A: 			
12
Categorie B: 			
55
Categorie C:			22
Categorie D:			
7
Groepsbijeenkomsten
Tijdens de groepsbijeenkomsten 2 maal per
week koken en eten deelnemers samen, wisselen ze ervaringen uit, vergaderen ze of volgen
ze een training, workshop of een ander inhoudelijk programma. In deze bijeenkomsten bereiden deelnemers activiteiten en projecten voor
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eigen verjaardag te vieren, bedoeld voor mensen voor wie dit niet altijd vanzelfsprekend is.
Verschillende deelnemers werd een podium
geboden om hun eigen zang- en/of danskunsten te laten zien of anderen te laten proeven
van hun kook- en/of bakkunsten.
Activiteiten / Excursies
Afgelopen jaar werden meerdere activiteiten
georganiseerd. Deze varieerden van zwemmen,
een bezoek aan een museum tot een avond
met storytelling, een workshop op locatie met
voorafgaand pizza eten en een kerstdiner.
In het kader van training en inspiratie zijn er
vier excursies georganiseerd naar evenementen rondom maatschappelijke thema’s of waar
EventHands aan verbonden was. Enerzijds werd
hier op een meer recreatieve manier kennis opgedaan over het evenement, anderzijds vonden
enkele deelnemers hier een podium.
In 2019 werden er 13 workshops aangeboden
en hebben verschillende jongeren zich ingezet
tijdens evenementen van externe organisaties
die zich inzetten voor maatschappelijke doel-

“Maybe someday
it will be easer to change,
to live,
and not to survive.”

einden, of ze droegen bij aan impact generende
projecten.
Impact-projecten
In 2019 is verder geëxperimenteerd met impact
genererende projecten en het verbinden van
jongeren. Het onderzoek van Solve dat in juni is
gepresenteerd, bracht naar voren dat jongeren
zelf ook vraagtekens zetten bij het verbinden
van de groepen jongeren met diverse achtergronden binnen projecten. Desalniettemin zijn
er gedurende het jaar impact generende projecten uitgevoerd, zij het als voorportaal voor wat
nu als nieuwe module verder wordt ontwikkeld.

Kick-off MeerDoenTelt

Het eerste impact genererende project in 2019
was de Kick off van het MeerDoenTelt MDT-platform op 18 januari op Cliffordstudio. Regionale
MDT-proeftuinen verbonden zich hierbinnen
en de organisatie en uitvoering van de kick-off
lag in handen van de trainees, ondersteund met
stagiaires en een productieleider.
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NL doet

Festivals en evenementen

In het kader van een grote schoonmaakactie
voor de buurt zetten 10 trainees zich in om de In 2019 werkten de jongeren gedurende 24
organisatie te ondersteunen in de uitvoering en festivaldagen op 17 festivals en evenementen;
11 van deze evenementen waren betaalde eveom diverse activiteiten te begeleiden.
nementen voor verschillende organisaties. De
overige dagen werkten we op festivals in het
EnNuJij
Om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en kader van vrijwillige inzet. De tegenprestatie
organisaties rondom dit maatschappelijke the- die organisaties leverden kwamen de groep
ma te verbinden, werd EventHands gevraagd ten goede in de organisatie en uitvoering van
twee evenementen te organiseren. Trainees hun eigen eindevenement.
kregen een rol in de programmering, communicatie en productie, aangestuurd door een producent vanuit EventHands. Binnen dit project
vielen achtergrond en niveau weg, en was het
uitgangspunt voor alle betrokkenen om vooral
iets unieks en blijvends voor alle deelnemers
aan deze evenementen te bieden.

Kerst500

Aantal jongeren ingezet op festivals
en evenementen
In totaal werden trainees 169 x ingezet. 126
daarvan werden ingezet op vrijwillige basis
waarvan 51 maal in het kader van de Impact
Generator. 43 x werden jongeren tegen betaling ingezet.
De festivals waarvoor de jongeren vrijwillige
werkzaamheden verrichten, zijn voornamelijk
muziekfestivals, maar ook theatrale en kunstzinnige evenementen als Oerol, Vis aVis en Kunstbende maken deel uit van onze festivaltoer.

Dit terugkerende evenement wordt in opdracht
van Cliffordstudio, in coproductie met Jans-producties en ABC-alliantie, rond kerst geprogrammeerd en uitgevoerd. EventHands houdt zich
op deze avond met name bezig met de hospitality en catering. Trainees toverden in 2019 de
Cliffordtheater om tot nachtclub met live-op- Festival tour 2019
1.
Bevrijdingsfestival Amsterdam
tredens ze en serveerden een heerlijk kerstdi2.
ROEF festival
ner voor buurtbewoners met een kleine beurs.
3.
Mystic Garden
Naast bovenstaande activiteiten werd Event4.
Oerol
Hands ingeschakeld voor cultureel-maatschap5.
Havelaar event
pelijke initiatieven als:
6.
Kunstbende
7.
Welcome tot he Future
Buurtevenement Wij Westergas 8.
Macumba festival
Communicatie-activiteiten
9.
Milkshake
DeKerk – organisatie en productionele
10.
Appelsap
ondersteuning
11.
Vis a vis
Statushoudersmarkt – informatie en
12.
Mysteryland
productionele ondersteuning
13.
Wij Westergas
Voor De Jeugddag – presenteren van de
14.
NDSM open
eigen talenten
-

NDSM open – productionele
ondersteuning

“Alle twijfel weggenomen, was fijn
samen te werken!”
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Stakeholders

Belangrijke investeerders 2019
1.
Steunfonds Amsterdam
B-Challenged dankt de volgende stakeholders
2.
ZonMw
voor het vertrouwen in onze organisatie:
3.
Gemeente Amsterdam
4.
Fonds21
Belangrijke verwijzers 2019
5.
Instituut GAK
1.
Spirit
6.
Fundatie van Santheuvel Sobbe
2.
StreetCornerWork
7.
Stichting v. Boschhuysen
3.
Care Express / Opvoedpoli
8.
DichterBijHuis
4.
JSP Nieuw West/ Nieuw west
9.
Oranje Fonds
5.
HVO Querido
6.
WSP/ Jongerenpunten
7.
Concreet020
8.
Streetpro
9.
Stichting Mee
10.
Altra college
Belangrijke partners 2019
1.
ClickF1
2.
Cliffordstudio
3.
ROC van Amsterdam –
		college Zuid
4.
Hogeschool van Amsterdam –
		
Lectoraat Sociale en Culturele
		Dynamieken
5.
Levvel (Spirit!)
6.
Mendex group
7.
Gemeente Amsterdam
8.
Stichting Alexander
9.
Westergas
10.
10.000 hrs
11.
Starters4communities
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