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Voorwoord 

EventHands, voorheen stichting B-Challenged, werkt sinds de oprichting in 2010 met jongeren van 16 
tot 27 jaar en empowert ze door hun kracht als vrijwilliger te benutten in de uitvoering van spannende, 
eigentijdse (culturele) evenementen. Persoonlijke coaching en talentontwikkeling staan centraal. Door 
te kiezen voor evenementen waar de jongeren zelf affiniteit mee hebben, garandeert EventHands 
betrokkenheid van deelnemers.  

In de afgelopen tien jaar heeft EventHands vanuit dit simpele, maar effectieve gegeven honderden 
(kwetsbare) jongeren uit een achterstandspositie gehaald en perspectief gegeven op scholing en/of 
werk. Het werkgebied beslaat heel Amsterdam en grote events en festivals buiten de stad. Het netwerk 
van EventHands is groot en de verstandhouding met aanbieders van evenementen goed en succesvol.  

Met incidentele middelen uit private en publieke fondsen ontwikkelde EventHands tussen 2010 en 2016 
de eigen EventHands-aanpak voor kwetsbare jongeren. Het programma (Events4all) dat B-Challenged 
in 2017 startte voor alle jongeren, kwetsbaar en niet kwetsbaar, met interesse in evenementen, 
trainingsmodules en vrijwillige inzet, bracht nieuwe inzichten in hoe verschillende groepen jongeren 
bediend kunnen worden en van elkaar leren. ‘Hands on Events 2020 - Wijken voor EventHands’ (HoE 
2020) voegt de EventHands-aanpak (kwetsbare jongeren) en trainingsmodules uit Events4all (alle 
jongeren) samen en draagt eraan bij dat jongeren elkaar versterken en gezamenlijk impact in de wijken 
genereren, ongeacht achtergrond of ondersteuningsbehoefte.  

Hands on Events 2020 - Wijken voor EventHands is ontwikkeld als domein- en stadsdeel-overstijgend 
onderdeel van de basisinfrastructuur Jeugd. Het verbindt de domeinen Jeugdwelzijn (participatie), 
Jeugdzorg (preventie), Onderwijs (leren en werken) en Arbeid (betaald) in één programma, biedt 
multidisciplinaire coaching op deze gebieden en laat jongeren in een groep experimenteren met sociale 
vaardigheden, werknemersvaardigheden en persoonlijke (leer)doelen.  

De bewezen EventHands-aanpak vormt de basis voor de opleiding Entree Evenementen (niveau 1) en 
Event Hand (niveau 2) aan ROC Amsterdam waarmee de stichting als prefered partner samenwerkt. 
De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van 
Movisie, erkent de aanpak als “een aantrekkelijke, vernieuwende en goed uitgewerkte interventie”, 
(2019). 

EventHands boekt aantoonbaar goede resultaten. Tot 2020 heeft EventHands op projectbasis meer dan 
500 (kwetsbare) jongeren begeleid en ondersteund in het vinden van een autonome positie in de 
samenleving. Hiervan vonden sinds 2016 zo’n 120 jongeren passend werk of een opleiding. De anderen 
vonden nieuwe perspectieven, ontdekten hun potentieel (talent) en wisten zich hierin gesterkt door het 
sociale vangnet dat EventHands biedt.  

EventHands – facts & figures 2010 - 2020 

• Core empowerment & evenementen 
• Integrale organisatie 
• 500+ jongeren bediend 
• 1500+ leerervaringsplekken op evenementen 
• Aanpak Amsterdamse statushouders ontwikkeld 
• Sociale onderneming 
• Social Return lokaal 
• Interventie erkenning - Movisie 
• EventHands-aanpak – M-Pwer 
• Proeftuin Maatschappelijke diensttijd – MDT 1e call 
• Trainings modules – Events4all 
• Evenementenbureau – Event Quality 
• Uitzendburo - Mendex 
• Leerlocatie – Cliffordstudio 
• Event Hand opleiding MBO nv2 – ROCvA 
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Sinds 2018 heeft EventHands de ambitie om de organisatie te ontwikkelen van nichevoorziening voor 
kwetsbare jongeren (2012) naar instituut van kennis en ervaring op het gebied van sociale 
duurzaamheid in de evenementenindustrie in 2025. Eén van de grootste structurele successen die 
EventHands heeft behaald, zijn de opleidingen Entree Evenementen (niveau 1) en Event Hand (niveau 
2) die  ROC van Amsterdam sinds september 2019 aanbiedt. Eindelijk kan EventHands-jongeren 
perspectief worden geboden, omdat het jongeren in staat stelt een startkwalificatie te behalen in de 
evenementenbranche (een ambitie die EventHands vanaf de oprichting centraal had staan). 
EventHands is integraal onderdeel van de opleiding en biedt een praktijkomgeving, expertise en het 
netwerk om deze studenten dat diploma te laten behalen en/of ingangen te laten vinden in de event-
industrie. Met een eigen locatie (www.cliffordstudio.nl) op steenworp afstand van Westergas, biedt 
EventHands een unieke omgeving waarbinnen de genoemde domeinen Jeugdwelzijn, Jeugdzorg, 
Onderwijs en Arbeid hun verbinding vinden en jongeren uit alle Amsterdamse wijken bediend kunnen 
worden: van Osdorp tot IJburg en van Molenwijk tot Gaasperplas.  

Ons complementaire programma levert een aanbod dat bijdraagt aan het behalen van de gestelde 
doelen in de GGU’s, als vermeld in de oplegger. Desondanks wordt het voortbestaan van het 
programma bedreigd, net als de samenwerking met duurzaam verbonden partners en opdrachtgevers 
binnen de verschillende domeinen. Daarom is het nu zaak de gelederen te sluiten en na 10 jaar 
gezamenlijk investeren, ontwikkelen en bouwen, het programma op te nemen in het aanbod voor 
jongeren, zowel stedelijk als lokaal. 

Met de presentatie van het rapport “Goed jongerenwerk vergt goed gesprek, Gemeente Amsterdam 
2010” gaf Astrid Rotering (bestuurder Jeugdbescherming west) het startschot voor Jongerenwerk 
Nieuwe Stijl (Felix Meritus, 2010). Sindsdien is EventHands het gesprek aangegaan met de centrale 
stad, toen nog DMO, in de persoon van Judith Leest en de stadsdelen. Vanuit de centrale stad is er een 
stimuleringssubsidie (dossier 10/12312) beschikbaar gesteld, waarmee aanvullende middelen zijn 
gezocht en gevonden voor 2011/2012. Het programma boekte tussen oktober 2010 – 2012 de eerste 
resultaten. Het Nederlands Jeugdinstituut merkte EventHands in 2012 zelfs aan als 
voorbeeldorganisatie voor het integraal Jongerenwerk. Na het symposium “Cultuur & Zorg, Uitgedaagd!” 
B-Challenged, 2012 stelde de gemeente Amsterdam een meerjarensubsidie beschikbaar om het 
programma door te ontwikkelen met aanvullende private middelen. 

Incidentele projectgelden vanuit private fondsen hebben ervoor gezorgd dat het project als programma 
is ontwikkeld tot erkende interventie voor kwetsbare jongeren; de op zichzelf staande trainingsmodules 
zijn inzetbaar voor een bredere groep jongeren. Hiermee staat EventHands klaar om zowel stedelijk als 
lokaal te verbinden binnen het domein Jeugd. Ondanks positieve geluiden over het programma zijn er 
vanuit gemeente Amsterdam nog geen middelen beschikbaar voor dit stadsdeel-overstijgende initiatief, 
los van een kleine periodieke subsidie vanuit stadsdeel West. Deze periodieke subsidie houdt het 
EventHands-platform in West overeind, maar het ontbreekt aan financiering voor de uitvoering van het 
programma Hand on Events 2020, waarmee EventHands infiltreert in de haarvaten van de wijken, hier 
verbinding aangaat met de jongeren en hen de ervaring en kennis terug laat brengen naar hun wijk ter 
verbetering van de leefbaarheid en omgeving. 

Al met al zoekt EventHands 10 jaar naar structurele verbinding en financiering. Vanuit de stadsdelen 
(Westerpark / West – M. Kuitenbrouwer / S. Hulshof, Sloterplas / Nieuw West – J. Bos / R. Korterink, 
IJburg / Zeeburg – N. P. Salm) was, en is de reactie dat financiering vanuit de stadsdelen niet mogelijk 
is: omdat de staande structuren leidend zijn, is er geen ruimte voor innovatieve aanvullende 
programma’s. Als er geïnvesteerd zou worden in EventHands, zou dit bedrag ergens anders af moeten 
worden gehaald. Het feit is dat stadsdelen langlopende contracten met welzijnsaanbieders niet willen 
afbreken, waardoor er voor een partij als EvenHands geen ruimte is. Desondanks blijft EventHands de 
verbinding zoeken, lokaal en centraal, gesterkt op de geformuleerde ambities en beoogde doelen waar 
HoE2020 invulling aan geeft. 
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Trots op behaalde resultaten en het verschil dat is gemaakt voor een veelheid aan jongeren, deelt 
EventHands dit projectplan ‘Hands on Events 2020 - Wijken voor EventHands’. Het voorstel moet een 
bodem vinden om de groeiambitie van EventHands in de komende jaren samen met alle actoren te 
verwezenlijken; Spirit! ROC van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Cultuurpark 
Westergasfabriek, Cliffordstudio en vele anderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens EventHands 

Wim Haveman  

Directeur-bestuurder / Founder EventHands 
© 2020 
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Inleiding 

Hands on Events 2020 bouwt door op het Events4all-progamma dat tussen 2017 en 2020 als 
trainingsprogramma werd ontwikkeld voor een brede groep jongeren. EventHands infiltreert in de 
haarvaten van de wijken door aan te schuiven bij (sociale) wijkteams en zich te verbinden met 
jongerenservicepunten, onderwijsinstellingen, jeugdhulpverlening, jongerenwerkorganisaties en 
jongerenpunten, door zichtbaarheid in ouder-kind-centra en bij huisartsen, maar ook door gerichte 
promotionele acties in de buurten waar de jongeren bereikt moeten worden. Individuele 
jongerenadviseurs verwijzen jongeren door, of jongeren melden zichzelf aan via vrienden (mond-tot-
mondreclame) en digitale kanalen. Op deze manier weet EventHands jongeren uit deze wijken te 
mobiliseren en deel te laten nemen aan de programma’s die hen ertoe aanzet impact te generen in hun 
eigen leefomgeving en hun autonoom-zelfstandige positie in de samenleving verstevigd. 

De doelgroep bestaat uit jongeren die zich aangesproken voelen door evenementen, hun vrije tijd zinvol 
willen besteden en nieuwe kennis en ervaring op willen doen samen met andere jongeren. Op jaarbasis 
kunnen 80 jongeren modules volgen, van wie 20 kwetsbare jongeren intensief begeleid en gecoacht 
worden middels de EventHands-aanpak. De verschillende trajecten en modules binnen Hands on 
Events 2020 zijn uitgewerkt en toegelicht in Contextbeschrijving en gewenste situatie. 

De samenstellingsmix in de groep, waarbinnen geëxperimenteerd en geleerd wordt, beoogt de 
groepsdynamische context in balans te houden. Voortschrijdend inzicht heeft EventHands hiervoor 
doen kiezen, daar waar in het verleden de focus alleen lag op kwetsbaren. Hierdoor werd een slag 
gemist, omdat een diverse groep jongeren zich aangesproken voelde en jongeren onderling een hoop 
van elkaar leren. Daarnaast is het een financiële overweging, omdat een grotere groep kwetsbare 
jongeren meer begeleiding en facilitering nodig heeft en daardoor meer zou kosten. Uiteraard kan hier 
wel op in worden gericht. 

De vier kernpartners; Spirit! (Levvel, nieuwe naam) ROC van Amsterdam - college Zuid, Mendex en 
Hogeschool van Amsterdam – Lectoraat Sociale en Culturele dynamiek en faculteit Maatschappij & 
Recht opleiding Social Work, zijn duurzaam verbonden aan EventHands.  

EventHands werkt in pilots samen met Spirit! Aansluiting zoeken we onder meer via het programma 
Werken in de Wijk, wat Spirit! onder meer in Amsterdam-Noord aan het inrichten is. Binnen dit 
programma komen jongeren in beeld die zich aangesproken voelen om binnen de events aan de slag 
te gaan, maar net dat extra steuntje (lees: empowering) nodig hebben om een vervolgstap te maken.  

Naast Spirit! maken Altra, Care Express en Streetcorner deel uit van het netwerk waar EventHands in 
heel Amsterdam mee samenwerkt. De EventHands-aanpak is beschikbaar voor hun cliënten als 
preventieve of aanvullende lichte zorg die zo lang als nodig, en zo kort als mogelijk wordt ingezet.  

Hands on Events 2020 gaat de verbinding aan met nieuwe partners uit Amsterdam (of daarbuiten) en 
heeft als focus het versterken van jongeren, ook de meest kwetsbare. Zo benut EventHands het brede 
netwerk dat in de loop der jaren is opgebouwd. Voor de werving van jongeren wordt een samenwerking 
aangegaan met 10.000 Hrs, Solve en Starters4communities. In samenwerking met Solve is reeds een 
wervingsstrategie ontwikkeld. Inzet van de strategie is om niet kwetsbare jongeren en high potential 
jongeren te vinden en te betrekken.  

Binnen Hands on Events 2020 staan Sustainable Development Goals1 door en met jongeren centraal, 
in relatie tot de evenementenindustrie en de stad Amsterdam. Starters4communities is inhoudelijk 
betrokken bij het aanbieden van trainingen; 10.000 Hrs is betrokken voor duurzaamheidsvraagstukken 
en het agenderen van sociale duurzaamheid bij festivalproducenten. EventHands en 10.000 Hrs trekken 
hier de komende jaren samen in op. 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-
goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling  
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Belangrijke plek voor Hands on Events 2020 is Cultuurpark Westergasfabriek, met opleidingslocatie 
Cliffordstudio op steenworpafstand van het park. Hier kan met de partners gewerkt worden aan het 
ingericht krijgen van een circulaire productielijn (Bijlage ontwikkelpunten en gewenste situatie). Dit houdt in dat 
jongeren via het netwerk instromen en de benodigde kennis en ervaring opdoen om op de evenementen 
aan de slag te gaan. Na het volgen van een module en het voldoen aan competentiecriteria kunnen ze 
betaald op evenementen in worden gezet. 

Het ROC van Amsterdam onderzoekt met EventHands en andere partijen in de markt hoe, na start van 
de opleiding Event Hand MBO niveau 2 –, Hands on Events een bijdrage kan leveren aan het inrichten 
van een hybride leeromgeving (beroepsproces vormt het leren van de student in de praktijk, dus daar 
zijn alle vakken aan gekoppeld). Opgedane ervaringen in het trainen en begeleiden van jongeren als 
vrijwilliger op evenementen in en voor het park, dienen als casussen voor deze nieuwe vorm van 
onderwijs binnen de evenementenbranche. 

House of Events, het overkoepelende orgaan binnen ROCvA inzake private-publieke samenwerkingen 
tussen het opleidingsinstituut en de event-industrie, fungeert als aanjager van innovatieve 
ontwikkelingen op event- en onderwijsniveau. House of Events draagt zorg voor het ontwikkelen en 
inbedden van deze innovatieve onderwijsvorm. EventHands geeft hier vanuit de praktijk inhoudelijke 
invulling aan. 

Cliffordstudio is de thuisbasis van EventHands. Het gebouw biedt een werk- en uitwisselings-/ 
ontmoetingsruimte én de faciliteiten die nodig zijn voor de training van de jongeren om aan de slag te 
gaan binnen Cliffordstudio, Cultuurpark Westergasfabriek en op evenementen. De jongeren worden 
ingezet op uiteenlopende evenementen in het park (en elders in Amsterdam), werken mee in de op- en 
afbouw, scannen tickets, informeren parkbezoekers en houden het park leefbaar voor iedereen die er 
op zijn eigen manier gebruik van wenst te maken. In deze rol dragen ze bij aan een verbeterde 
leefomgeving voor alle gebruikers.  

Binnen de trainingsmodules is er aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken, krijgen de jongeren 
trainingen in event management, terreinonderhoud, afvalmanagement en logistieke ondersteuning bij 
evenementen. Daarnaast biedt Cultuurpark Westergasfabriek een netwerk waarbinnen de jongeren de 
benodigde ervaring kunnen opdoen om de taken in de rol van Eventhand en vertegenwoordiger van het 
park te vervullen. Deze ervaringen worden meegenomen voor de ontwikkeling van het hybride 
onderwijs.  

Zo wordt gezamenlijk invulling gegeven aan het Social sustainability model van EventHands ( de kracht 
van kwetsbaren benutten ter versterking van alle stakeholders, waarbij het economisch en sociaal 
rendement in evenwicht moet zijn). Daarbij zijn de vier bedrijfskolommen verbonden aan de 
verschillende partners die afzonderlijk bijdragen aan het te behalen sociaal en economische rendement 
van EventHands. Die partnerschappen worden binnen Hands on Events 2020 verder uitgebreid. B-
Challenged, als houder van licenties en het intellectuele eigendom, fungeert als moederorganisatie en 
voert het merk EventHands. 
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Bestaande partnerschappen i.r.t. EventHands Social sustainability organisatiemodel 
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Financiën Hands on Events 2020 

Trajectprijs 

Evenst4all -  € 2500 per traject | 60 trajecten participatie & training =   € 150.000,00  

M-Pwer -   € 5500 per traject | 20 trajecten preventie & empowerment =  € 110.000,00    +   

Kostprijs 80 trajecten totaal       € 260.000,00 

Personele bezetting 
Personele inzet EventHands     Uren per week 

Manager / projectleider 
 

Gedragswetenschapper 
 

Coach 
 

Jongerenwerker 
 

Organisatie-/ communicatie-/ sales 
 

medewerker 

Stagiaire MBO 
 
 

Stagiaire HBO x2  

Consults  
   

Uitvoeringsondersteuning 
 

Trainers x2 
 

Workshopleiders 
 

Ondersteunend personeel 
 

Overhead  
  
Directie 
   
Fondsenwerver 

 
Boekhouder     

Loonadministratie   
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Jongeren 
Jongeren zijn nauw betrokken bij het tot stand komen van Hands on Events 2020 – Wijken voor 
EventHands. Zij staan altijd centraal, vandaar dat zij als stakeholder een prominente plek hebben in 
alles wat er voor hen wordt aangeboden en ontwikkeld. Onderzoek (Noorda & Co 2013 – 2015) heeft 
veel inzichten gegeven over de werkzame elementen van het programma en de aanpak. 

Ook interviews voor het handboek EVENT•HANDS – van zorgvraag naar zelfregie (B-Challenged, 2014) 
hebben veel informatie opgeleverd voor de doorontwikkeling van het programma en het uitwerken van 
de EventHands-aanpak. 

In 2018/2019 is er onderzoek gedaan naar het samenbrengen van groepen jongeren met verschillende 
achtergronden. Hiervoor zijn enquêtes en interviews afgenomen en is een literatuurstudie uitgevoerd. 
De uitwerking hiervan heeft geleid tot ideevorming voor een nieuw vorm te geven module; Impact 
generator en het samenbrengen van de verschillende groepen binnen het programma. 

Tijdens alle individuele evaluatiegesprekken is en blijft er aandacht voor feedback vanuit jongeren 
richting organisatie en begeleiding. De relatie wordt op basis van wederkerigheid ingericht. Hierdoor 
blijft de organisatie EventHands kritisch kijken naar het eigen handelen. Aansluiting bij de doelgroep 
wordt daarmee maximaal gezocht en gevonden. 

Een goed voorbeeld daarvan is de deelnemersraad die trainees en andere actieve jongeren binnen 
EventHands vertegenwoordigt. De leden vervullen een adviserende rol, doen zelf voorstellen en komen 
maandelijks bij elkaar. De jongerencoach voert hierop de supervisie en betrekt de raad bij 
besluitvorming over onderwerpen die betrekking hebben op de jongeren.  

Groepsdynamica is van groot belang voor het opdoen van sociale vaardigheden en het experimenteren 
met leerdoelen. De diversiteitsmix in de groep is hierin een krachtig element. De jongerencoach 
signaleert in het groepsdynamische proces hoe de jongeren zich tot elkaar verhouden. De coach geeft 
mogelijke knelpunten en behoeftes in de groep door aan het team van de afdeling Werving. Hier houdt 
het team rekening mee bij de werving van jongeren. Zo wordt gewerkt aan het creëren van een zeer 
diverse groep. In onderzoeken van oud-deelnemers kwam één onderwerp heel sterk naar voren:  

“De diversiteit in de groep heeft me doen inzien dat elk persoon er mag wezen en je ook 
bevriend kan raken met personen van wie je in eerste instantie dacht dat je niet eens door 
dezelfde deur zou kunnen.”  

De ervaringen, input en feedback van de jongeren zien we als winst en gebruiken we om onder meer 
de (individuele) trajecten en begeleiding te verbeteren, te optimaliseren om zo veel mogelijk jongeren 
succesvol uit te laten stromen.  

Hierbij heeft de jongerencoach een signalerende functie, want het is van belang om direct aan de slag 
te gaan met de onderwerpen en ideeën die jongeren op tafel leggen. De signalering vindt plaats tijdens 
de groepsavonden en de individuele contactmomenten, of via de deelnemersraad. De jongerencoach 
inventariseert welke jongeren komen, wat nodig is om hen te faciliteren en betrekt wat nodig is om met 
de vragen/onderwerpen/voorstellen aan de slag te gaan. De jongerencoach ondersteunt dit proces in 
samenwerking met de jongerenwerker, ook op de evenementen. 

EventHands neemt jongeren constant mee in het proces van ontwikkeling door een evaluatie na elk 
evenement. Hierin komen de organisatie en de uitvoering van de werkzaamheden/het evenement aan 
bod, maar ook de ‘tips en tops’  van het programma en begeleiders.  

Jongeren spelen zo een grote rol in de exposure van Hands on Events 2020 – Wijken voor EventHands 
middels het jongerenpromotieteam dat betrokken is bij de communicatie en werving. 
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Doelstelling 
Hoofddoelstellingen 

Doelstelling van Hands on Events 2020 – Wijken voor EventHands is het versterken en verbeteren van 
de autonome positie van Amsterdamse jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar door het aanbieden 
trainingen, workshops, groepsactiviteiten, individuele coaching en (arbeids)participatieplekken, zodat zij 
met de opgedane kennis en ervaring zichzelf versterken en bijdragen aan een verbeterde leefomgeving. 
Dit alles vanuit een vrijwillig kader (niet vrijblijvend), waarbinnen de trainee flexibel is om zijn/ haar eigen 
inzet- en ontwikkelproces ter hand te nemen.  

Subdoelstellingen 

Ø Het organiseren van Sustainable Development Goals-projecten en het creëren van Impact in 
de eigen leefomgeving.  

Ø Door ontwikkelen Impact generende projecten, met andere woorden: het opzetten van 
projecten/ activiteiten ter verbetering van de eigen leefomgeving en het duurzaam verbinden 
van opdrachtgevers. 

Ø Trainees hebben na een module hun cv uitgebreid en zicht gekregen op eigen sterktes en 
ontwikkelpunten. 

Ø Trainees doen dankzij Hands on Events 2020 contacten op met externe organisaties en 
producenten waar ze mee samenwerken en breiden zo hun netwerk en doorstroomprofiel uit. 

Ø Trainees kunnen uitstromen op cultureel-maatschappelijk gebied naar opleiding en/of 
arbeidsmarkt. 

Ø Elke trainee krijgt na een module een certificaat. Daarnaast zijn verschillende optionele 
certificaten en kwalificaties te behalen zoals Heftruck, Sociale Hygiëne en VCA (Veiligheid). 

Ø Sociaal netwerk vergroten en een versterkt netwerk bieden aan jongeren die deze extra steun 
nodig hebben. 
 

Door Hands on Events 2020 ontwikkelen jongeren zich op uiteenlopende gebieden, afhankelijk van hun 
persoonlijke leervraag en –proces. Centraal staan: het wegnemen van een zorgvraag, het vergroten 
van zelfvertrouwen en versterken van de eigen kracht, het vergroten van het (sociale/professionele) 
netwerk of het tegengaan van schooluitval en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt. Actieve 
participatie door vrijwilligerswerk stimuleert jongeren zich weer onderdeel te voelen van de 
maatschappij, deel te nemen aan de samenleving en hun eigen positie hierbinnen te versterken. 
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Contextbeschrijving en gewenste situatie 
Hands on Events 2020 – Wijken voor EventHands 

Hands on Events 2020 zoekt jongeren op in de wijken, nadat zij zijn doorverwezen of zichzelf hebben 
aangemeld. De jongerenwerker en coach werken outreachend en bedienen de jongeren zo in alle 
wijken, omdat zij op afroep jongeren opzoeken na doorverwijzing. Gezien de locatie en activiteiten ligt 
de focus van EventHands zelf met name op de wijken: West, Nieuw West, Noord en Centrum, maar 
jongeren uit heel Amsterdam zijn welkom. 

Het programma biedt jongeren de mogelijkheid op spannende, eigentijdse (culturele) evenementen 
(werk)ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen. Evenementen waar ze zelf affiniteit mee 
hebben. En dit allemaal vrijwillig en begeleid, zodat er ruimte is voor ontwikkeling en reflectie.  

Jongeren worden als trainee opgeleid en begeleid in de uitvoering van hun werkzaamheden; 
organiseren en ondernemen groepsactiviteiten; volgen uiteenlopende trainingen en workshops van 
professionals gericht op festivalwerk, persoonlijk leiderschap, event management, sustainability en 
ondernemerschap. De trainingen worden op maat gemaakt, afhankelijk van het competentieniveau, de 
behoefte en interesses van de trainee. Ook kunnen jongeren individueel worden gecoacht op 
persoonlijke leerdoelen. 

Aansluitend hierop wordt de EventHands-aanpak ingezet voor het empoweren van jongeren in de meest 
kwetsbare posities binnen onze Amsterdamse samenleving. Onderzoek2 in 2015 wees uit dat aan kon 
worden genomen dat zo’n 5000 jongeren in aanmerking zouden komen voor begeleiding middels de 
EventHands-aanpak. Momenteel is er ruimte voor begeleiding van 20 jongeren op jaarbasis.  

Het programma sluit aan op de belevingswereld en biedt daarmee een aansprekende leer- en 
werkomgeving waarbinnen jongeren persoonlijk groeien, werknemersvaardigheden en sociale 
vaardigheden ontwikkelen, het sociale en professionele netwerk opbouwen en uitbreiden. Door een 
maatschappelijke bijdrage te leveren als vrijwilliger, participeren de jongeren actief in de samenleving 
en bouwen ze voort op het nieuwe perspectief dat zij hier ontdekken. Zo realiseren zij een “nieuwe” 
toekomst voor zichzelf.  

Vanuit dit simpele, maar effectieve gegeven garandeert de organisatie dat jongeren meedoen en 
stappen maken. Deze garantie komt voort uit het programma dat B-Challenged in 2010 startte voor 
kwetsbare jongeren (EventHands en de EventHands-aanpak).  

Het programma (Events4all) dat B-Challenged in 2017 startte voor alle jongeren met interesse in 
evenementen, trainingsmodules en vrijwillige inzet, bracht nieuwe inzichten in hoe verschillende 
groepen jongeren bediend kunnen worden en van elkaar leren.  

Hands on Events 2020 voegt de EventHands-aanpak (kwetsbare jongeren) en trainingsmodules uit 
Events4all (alle jongeren) samen en draagt ertoe bij dat jongeren elkaar versterken en gezamenlijk 
impact genereren, ongeacht achtergrond of ondersteuningsbehoefte. Het programma beslaat drie 
modules (4 maanden), welke afzonderlijk of aanéénsluitend gevolgd kunnen worden.  

Doelgroep 

Het jaar van Hands on Events 2020 is bedoeld voor alle jongeren die affiniteit hebben met en 
nieuwsgierig zijn naar de evenementenbranche, die werkervaring willen opdoen, die leeftijdgenoten met 
eenzelfde interessegebied willen ontmoeten en gezamenlijk maatschappelijke impact willen genereren. 
Hierbinnen worden vier categorieën jongeren gedefinieerd. 

Wat de jongeren bindt:  

- gedeelde interesse in evenementen en cultuur,  

- jongvolwassen zijn, 

- onderzoeken en vormgeven van hun toekomst,  

- impact genereren door inzet voor een duurzamere leefomgeving. 

 
2 Noorda & Co, Meedoen aan culturele evenementen helpt jongeren vooruit, Amsterdam 2015 
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Hands on Events 2020 bedient een brede doelgroep en onderscheidt 4 categorieën jongeren: 

A. High potentials (hbo’ers/wo’ers) die verbinding & verbreding zoeken in de evenementenbranche 
en duurzamere leefomgevingen. 

B. Jongvolwassenen op zoek naar zinvolle tijdsbesteding, participatieplekken en ingangen binnen 
de culturele industrie & event-industrie (beroepsbeoefenaars). 

C. Jongvolwassenen zonder startkwalificatie en/of werk, met een ontwikkelingsachterstand of 
zorgachtergrond. 

D. Jongvolwassenen met meervoudige ontwikkelingsproblematiek (MOP), psychosociale 
problemen  en/of zorgachtergrond met diffuse, complexe meervoudige problematiek (LVB). 

 
Trainees worden, net als binnen ons Sustainbility model (pagina 7), gekoppeld aan de verschillende 
kernkwadranten van het programma; Bijlage - EventHands autonomiemodel – preventie-participatie 
(pagina 20), afhankelijk van hun instroomprofiel. Tijdens de kennismaking wordt dit instroomprofiel 
gescreend op ondersteuningsbehoefte en competentieniveau, waarna begeleiding en te volgen 
trainingsmodules worden bepaald. Trainees stromen door binnen de categorieën door het volgen van 
de modules, en begeleiding vanuit de aanpak.  
 
Hands on Events 2020 biedt de mogelijkheid aan alle jongeren om dan wel vanuit preventie, dan wel 
vanuit participatie, autonoom en zelfstandig hun positie in onze samenleving te vervullen. Trainees 
maken stappen op de Autonomietrap van EventHands, als aangegeven in onderstaand autonomie-
model (zie bijlage EventHands autonomie model – preventie-participatie). 
 
 

Bereik en outcome 

Hands on Events 2020 bediend 80 jongeren op jaarbasis.  

De gezochte verdeling is als volgt: cat. A 25%, cat., B 50%, cat. C/D 
25%  

Deze jongeren worden gekoppeld aan zo’n  25 evenementen en 
‘prefered partners’, waarbij minimaal 8 Impactprojecten worden 
georganiseerd, dan wel ondersteund en uitgevoerd. 

 

Projectperiode  

Februari 2020 t/m december 2020 
(met mogelijkheid om te verlengen) 

 

EventHands-aanpak  

De EventHands-aanpak is een door Movisie erkende interventie voor het empoweren en socialiseren 
van kwetsbare jongeren met een ondersteuningsbehoefte op één of meerdere leefgebieden.  

Evenementen bieden de contextrijke en uitdagende leeromgeving die nodig is om participatie te 
bevorderen en aanwezige talenten te ontdekken. In een wekelijks informeel en verdiepend programma 
creëert EventHands een verbinding tussen deelnemers onderling en hun begeleiders. De intensieve 
coaching is gericht op het functioneren in groepsverband en in maatschappelijke contexten.  

Daarnaast worden deelnemers in een individueel traject gestimuleerd om te leren reflecteren en stappen 
te zetten richting zelf geformuleerde persoonlijke leerdoelen. De jongeren gaan van consument naar 
producent, nemen het stuur van hun eigen leven in handen en worden minimaal 4 maanden en 
maximaal 12 maanden begeleid. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om in een nazorgtraject op 
aanvraag aanvullende coaching te krijgen voor nog eens maximaal een jaar. 

80 jongeren
Participatie & impact

C/D jongeren
Preventie & 

Empowerment
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Hands on Events 2020 - Modulair trainingsprogramma 

Hands on Events 2020 biedt drie trainingsmodules:  

- Evenementenpraktijkschool 

- Festivalcollege  

- Crewacademie  

Evenementenpraktijkschool gaat over het aanleren van hands on-vaardigheden in de praktijk en in de 
groep. Daarnaast onderzoeken de trainees duurzaamheidsvraagstukken en organiseren ze activiteiten 
van een steeds complexere omvang en in een complexere omgeving. Ook ondernemen ze met elkaar 
uiteenlopende werkgerelateerde excursies. 

Festivalcollege gaat over het opdoen van kennis over eventmanagement en het zelf organiseren van 
een evenement van A – Z. Hierbinnen zijn duurzaamheid en impact steeds terugkomende thema’s. 
Professionals uit het evenementenveld delen hun ervaring en verzorgen workshops over hun 
uitvoeringspraktijk. Met deze input zetten de jongeren zelf een evenement op waarmee zij impact in hun 
eigen leefomgeving genereren. 

Crewacademie gaat over het aanleren van vaardigheden die ingezet worden in het werkveld, en het 
behalen van relevante evenementencertificaten als Sociale Hygiëne, Heftruck, etc. Crewacademie gaat 
verder over de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en duurzaamheidsbewustzijn. Binnen de 
module gaan ze aan het werk met duurzaamheidsinitiatieven en het genereren van impact middels deze 
en eigen initiatieven. Een Crewacademie-certificaat biedt de ingang om binnen de uitvoering van 
evenementen autonoom en betaald aan de slag te gaan. 

Instroom en duur modules  

De drie modules zijn opeenvolgend en afzonderlijk van elkaar te volgen en kunnen elk moment worden 
gestart. Door trainees de mogelijkheid te geven op elk gewenst moment in te stromen, voorkomt 
EventHands dat trainees in een wachtmodus komen. Dit is met name belangrijk voor categorie C/D 
jongeren (zie schema hierboven).  

Elke module duurt 4 maanden. Evenementenpraktijkschool & Festivalcollege zijn met name voor 
trainees die werken aan sociale vaardigheden en werknemersvaardigheden. Zij doen laagdrempelig 
ervaring op, leren anderen kennen, experimenteren met samenwerken, planmatig werken en ze leren 
verschillende overlegvormen kennen. Zo doen trainees ervaring op, maken ze kennis met de organisatie 
en leren ze elkaar en het werkveld goed kennen. 

Bij de werving is het belangrijk om de duur van de modules te communiceren, zodat potentiële 
deelnemers weten dat het traject afgebakend is en een kortstondig karakter heeft. Dit is belangrijk voor 
jongeren die veelal moeten kiezen tussen vele vormen van vrijetijdbesteding en een veelheid aan 
andere verplichtingen. Zodra een jongere heeft deelgenomen, blijft deze langer betrokken. Maar om de 
eerste stap te zetten, is het belangrijk een duidelijk overzicht te hebben van de gevraagde 
tijdsinvestering. Deelname vraagt een beschikbaarheid van 2 dagdelen per week en enkele weekenden 
per jaar, bijvoorbeeld voor inzet op de evenementen of het ondernemen van activiteiten en excursies 
met de groep. 

Binnen de verschillende modules dragen jongeren bij aan het welbevinden van grote groepen mensen 
in de samenleving door vrijwillige inzet op evenementen en/of inzet voor duurzaamheidsinitiatieven. Ze 
beleven zelf plezier aan het verschil dat zij maken voor een ander en zichzelf.  Ideeën, vraagstukken 
en/of klussen waar jongeren aan werken, komen van de jongeren zelf, van een lokale organisatie, een 
buurtinitiatief of andere initiatiefnemer. 

De modules zijn verbonden aan Cultuurpark Westergasfabriek, en vragen van een jongere om twee 
avonden in de week en enkele weekenden beschikbaar te zijn om als trainee één van de modules te 
volgen en activiteiten voor de groep te organiseren. 
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STROOMSCHEMA Hands on Events 2020 

 

 

 
 

  
 
Inzet & Impact 

Jongeren worden in de wijken, via partners en het eigen EventHands-netwerk geworven en opgeleid 
om publiek en verkeer te begeleiden op evenementenlocaties, het terrein te onderhouden, de buurt op 
de hoogte te brengen, te houden en te betrekken bij activiteiten rondom de evenementen. Om de taken 
uit te voeren, is er binnen de modules aandacht voor thema’s rondom impact en duurzaamheid. 

Jongeren gaan in projectteams aan de slag met vraagstukken rondom Sustainability Developments 
Goals (SDG’s), awareness-projecten op evenementen of het verbeteren van leefomgevingen waar de 
evenementen plaatsvinden. Kwetsbare en high potential jongeren werken samen, of volgen afzonderlijk 
van elkaar trainingen, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte. Van hieruit zijn er kansen om binnen 
de evenementen door te groeien of anderszins het netwerk te benutten dat is opgebouwd. Dit werken 
we graag uit in de aanvullende module, Impact generator (bijlage Gewenste situaties: ontwikkelpunten 
programma). 

Begeleiding 

Omdat het instroomprofiel (enthousiast, gemotiveerd, interesse in cultuur, evenementen en 
leeftijdgenoten) laagdrempelig is, kan na aanmelding direct een gesprek worden gepland om het 
programma toe te lichten en te onderzoeken of het programma aansluit bij de wensen en ideeën van 
de betreffende jongere. In dit gesprek nemen medewerkers onduidelijkheden weg en ze beantwoorden 
vragen. 

De gesprekken vinden plaats op de locatie van EventHands of begeleiders zoeken de jongere na 
aanmelding op in de eigen leefomgeving. Deze outreachende wervingswijze wordt met name ingezet 
voor de categorie C/D jongeren. Na een positieve match in de middag, kan de deelnemer nog diezelfde 
avond deelnemen aan de groepsactiviteiten en die week al worden geactiveerd als trainee. De 
kennismakingsperiode van een maand is gestart. 

De inzet is het zelf doen en zelf ontdekken, het opdoen van succeservaringen vanuit een veilig vangnet 
en het experimenteren met vaardigheden in de groep. Het competentieniveau van de trainee is 
bepalend voor de start aan de modules en de begeleiding. Voor de één wordt de EventHands-aanpak 

4 maanden 4 maanden 4 maanden

• Inzet op de meest uiteenlopende 
evenementen

• Skills ontwikkelen tbv het werken in 
organisaties

• Programma gericht op voorbereiding 
taken en werkzaamheden

• Coaching on the job 

Evenementen 
Praktijkschool

• Workshops door professionals uit het 
werkveld over festivalproductie en 
eventmanagement: van concept tot 
uitvoering. 

• Met de opgedane kennis een eigen 
evenement organiseren en uitvoeren

Festivalcollege

- Trainingen samenwerking & 
festival-productie.

- Aanvullende certificaten:
heftruck/bhv/vca/soc.hyg.

Crewacademie

Preventie & empowerment: 
Individuele coaching op persoonlijke ontwikkeling en perspectief werk/ opleiding

Participatie & impact:
Wekelijkse inloopavonden, groepsactiviteiten, sustainability en begeleiding
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ingezet, de ander ontvangt begeleiding op aanvraag, en weer een ander wordt inhoudelijk uitgedaagd 
om in de trainingen te reflecteren op het eigen handelen en competentieniveau. Het gaat steeds om het 
leveren van individueel maatwerk en groepsbegeleiding. Het intakegesprek en de 
kennismakingsperiode is hierin leidend. Daarin wordt het instroomprofiel vastgesteld. 

Na de proefperiode van één maand vindt het instroomgesprek plaats waarin een jongere aangeeft of 
hij/zij door wil gaan met het programma. Afhankelijk van de categorie waarbinnen jongeren vallen, wordt 
de intensiteit van begeleiding en frequentie van de coaching ingericht.  

Tijdens het instroomgesprek wordt met de jongere besproken waar deze de focus op wil leggen binnen 
het programma. Voor cat. A/B geldt dat de jongeren actief worden begeleid door ervaren coaches en 
groepswerkers. Dit gebeurt zowel tijdens de groepsmomenten als individueel op afspraak. Zo creëert 
EventHands op evenementen een veilige setting en is er altijd ruimte voor reflectie. Evaluatie maakt een 
essentieel onderdeel uit van het proces: medewerkers evalueren bijvoorbeeld na afloop van het 
evenement hoe de trainees het werk tijdens het evenement en het evenement zelf hebben beleefd. Ook 
worden er regelmatig groepsmomenten ingelast om plenair af te stemmen en te evalueren. Er is 
begeleiding aanwezig om de ontwikkeling van jongeren te monitoren en gedrag te observeren. 

Voor cat. C/D jongeren bestaat er een intensievere begeleiding. Jongeren werken aan persoonlijke 
Smart-doelen tijdens de modules en op groepsmomenten. Deze worden elke twee maanden 
geëvalueerd, desgewenst bijgesteld of aangevuld met nieuwe leerdoelen. Coaching on the job monitort 
en stimuleert trainees om te leren en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Intrinsieke motivatie, 
succeservaring en het sociale vangnet zijn in deze de sleutels voor succes. Jongeren ontwikkelen 
sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en de ervaren succeservaringen worden positief 
bevestigd. Hierdoor groeien de jongeren persoonlijk en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ook dienen 
deze situaties als voorbeeld tijdens sollicitatiegesprekken.  

Een jongere kan vroegtijdig aangeven of hij/zij wil uitstromen naar een opleiding of externe werkgever. 
Met de coach wordt een individueel- en groepstraject naar werk en/of opleiding ingezet. Tegelijk blijft 
de jongere betrokken als vrijwilliger bij de organisatie, want ook na de 4-6 maanden deelname en 
inzet, blijft het uitgangspunt:  EENS EVENTHAND ALTIJD EVENTHAND 

 

  

Wat kost het? Wat krijg je ervoor terug? 
- Tijd: 1 à 2 avonden in de week (van 17 – 22 

uur incl. eten en uitwisseling) en enkele 
weekenden. 

- Energie: je bepaalt zelf hoeveel je erin 
steekt. Het is vrijwillig: moet wel leuk blijven, 
maar niet vrijblijvend: als je een afspraak 
maakt, houd je eraan. 

- Het programma Hands on Events 2020 is vrij 
beschikbaar voor alle jongeren. 

 

- Netwerk: leeftijdsgenoten, maar ook in de 
evenementenbranche. 

- Certificaten na het behalen van een module 
(o.a. Festival assistent, Heftruck, VCA en 
Sociale Hygiëne). 

- Voldoening en positieve energie! Samen een 
event organiseren geeft echt een boost!  

- Uitbreiding van je cv. 
- Persoonlijke coaching in je eigen leerproces, 

ontwikkeling van sociale vaardigheden en 
werknemersvaardigheden. 

- Mogelijkheid tot het volgen van een traject 
richting werk/opleiding. 

- Kans om door te stromen naar opdrachten 
waar je een vergoeding voor krijgt. 

- Kans om bijdrage te leveren aan de 
Sustainable Development Goals. 

- Impact binnen de eigen leefomgeving. 
- Workshops, trainingen, inspirerende 

excursies en uiteenlopende activiteiten. 
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CV-opbouw 

Modules worden afgerond met een certificaat dat wordt uitgereikt door een belangrijk rolmodel voor de 
jongeren, bijvoorbeeld door een gelieerd producent van één van de evenementen. De certificaten 
dragen bij aan de cv-opbouw: 

- JONGEREN WORDEN EVENT PROOF 
- JONGEREN BESCHIKKEN OVER DE JUISTE SPECIFIEKE VAARDIGHEDEN 
- JONGEREN ZIJN ARBEIDSCOMPETENT 
- JONGEREN BESCHIKKEN OVER VERSTERKTE PERSOONLIJKE COMPETENTIES 

Zo heeft deelname een aantoonbare meerwaarde die relevant is voor de event-industrie. Daarmee is 
de draagkracht toegenomen, wordt de draaglast verminderd en ontstaat er een betere balans om naar 
‘included’ te komen. 

Referenten 
 
Dhr. C. v. Dongen – coen@faul.nl / +316 2728 3175 – Directeur en producent Faul productions (o.a. 
Mystic Garden, Dockyard festival) 

Dhr. P. Nieuwenhuizen - P.Nieuwenhuizen@amsterdam.nl / +316 8363 5362 - Accounthouder 
Cultuurpark Westergasfabriek 

Mw. M. Verhoef – m.verhoef@spirit.nl / +3120 – 5400509 – directeur-bestuurder Spirit 

Mw. E. Bos – e.bos@hva.nl / +31 62 287 8273 - Lector Culturele en Sociale Dynamiek Hogeschool van 
Amsterdam 

Mw. I. de Vries – i.devries2@rocva.nl / +31 6 5535 7836 – opleidingsmanager House of Events ROC 
van Amsterdam 

Dhr. D. Smit – dicksmit@jongerenwerk.online / 06 3970 8807 - Consulent Jongerenwerk en Jeugdbeleid 
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Bijlagen 

Bijlage – Organogram 
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Bijlage - Kansen en belemmeringen 
Sterktes Zwaktes 

- Krachtig programma vanuit intrinsieke 
motivatie en plezier. 

- Solide methodiek en unieke werkwijze die 
zich al sinds 2010 heeft bewezen. 

- De jongeren met hun verbazingwekkende 
professionele houding, doorzettings-
vermogen en kracht.  

- Verbinding van een zeer diverse en 
betrokken doelgroep. 

- Ondernemend, innovatief, actiegericht & out 
of the box denkend. 

- Loyaal en gedreven team. 
- Groot netwerk en naamsbekendheid. 
- Sluit goed aan op vrijwilligersinzet, overgang 

naar school/werk. 
- Preventief karakter, brengt jongeren in beeld 
- Het vrijwillige karakter maakt het voor 

jongeren mogelijk om op een laagdrempelige 
manier in te stromen. 

- Afleiding: jongeren komen vaak binnen met 
acute hulpvragen waardoor overig werk stil 
komt te liggen. 

- Constant in ontwikkeling waardoor er weinig 
ruimte is om stil te staan en successen te 
vieren. 

- Al het personeel is parttime of zzp: te weinig 
uren personeel waardoor stress ontstaat en 
tijd verloren gaat naar afstemming en 
overdracht. 

- Afhankelijk van stagiaires. 
- Processen zijn te weinig zichtbaar waardoor 

het wiel soms opnieuw uitgevonden moet 
worden. 

- Er gaat veel tijd in de instroom/matching van 
jongeren zitten. 

- Het vrijwillig kader, waardoor jongeren soms 
wel, soms niet aanwezig zijn. 

- Grote werkdruk.  
Kansen Bedreigingen 

- Kansrijk pand en kansrijke locatie. 
- Jongeren kunnen doorgroeien naar 

EventQuality en zo een vergoeding krijgen 
voor werkzaamheden. 

- Eventhands is aangemerkt als sociale firma. 
- Duurzame samenwerking met Westergas, 

producenten, Spirit! en ROC verder 
uitbouwen. 

- Processen inzichtelijk maken. 
- Erkenning Methodiek Movisie. 
- Volledig aansluitend op behoefte 

basisvoorziening Jeugd Amsterdam.  
- Samenwerkingen vastleggen t.b.v. werving 

nieuwe groep trainees. 
- Programma verder ontwikkelen met inbreng 

jongeren. 
- Toewerken naar structurele financiële 

middelen om het team bestendig te maken. 
- Producenten benaderen EventHands steeds 

vaker. 

- Opdrogen fondsen. 
- Stagnatie werving. 
- Als 1 groep deelnemers gaat overheersen, is 

de groepsdynamica niet meer in balans.  
- Intensieve doelgroep. Daardoor is het hard 

werken om een grote groep duurzaam te 
binden. 

- Festivals en evenementen hebben een 
grotere behoefte aan vrijwilligers en crew 
dan EventHands kan leveren en gaan 
samenwerkingen aan met andere partijen. 

- Complexiteit van registratie en 
verantwoordingsproces naar gemeente en 
uiteenlopende fondsen. 

- Onzekerheid over toekomstbestendige 
organisatie. 

- Gezien het vrijwillig kader gebeurt het 
regelmatig dat jongeren waar uitgebreid is 
geïnvesteerd in deelname en instroom, toch 
afhaken. Dit levert dan geen successen op. 

 
Onze EventHands-aanpak heeft zich in de afgelopen jaren keer op keer bewezen en laat zien dat 
EventHands een solide organisatie is. Het team is betrokken en denkt mee over mogelijkheden en 
oplossingen. Als er financiële ruimte komt, draagt dit bij aan de stabilisering van de organisatie. 
Vooralsnog is EventHands te klein en is schaalvergroting en corporatieve samenwerking nodig. 
Verwijzers zien de meerwaarde van de integratie van de EventHands-aanpak bij hun cliënten. 
Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen, bouwen een netwerk op, leren zich steeds beter uitspreken 
en durven uit hun comfortzone te stappen. 
Na jarenlang investeren in ons festival en evenementennetwerk, begint er een verschuiving te komen. 
Ondanks het feit dat veel festivals met hun eigen vrijwilligerspoule werken, zijn ze geïnteresseerd in een 
samenwerking en wordt EventHands steeds meer door producenten benaderd voor opdrachten.  
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Arbeid & Perspectief
• Uitzending / detachering
• Beschut werk
• Carrière-coach

Mendex group / Solid Ca
t. 

A 
/ C

at
. B Productie & Beroep

• Evenementenbureau
• Leer-werkbedrijf
• Praktijkopleider

ROC van Amsterdam / Hogeschool 
van Amsterdam 

Preventie & Empowerment
• EventHands-aanpak
• Leer-ervaringsplekken
• Talentscout

Spirit / Altra / Street corner / Care 
expres

Ca
t. 

C 
/ C

at
. D Participatie & Impact

• Trainingsmodules
• Groepswerk
• Jongerencoach 

Lectoraat / Cliffordstudio / 
Cultuurpark Westergas

Ca
t. 

A 
 -

Ca
t. 

D

Categorieën:

A = High potentials
B = Beroepsbeoefenaars
C = Zorgjongeren
D = Multiproblem / LVB

Prevent
Empow.

Produ.
Beroep

Partic.
Impact

Persp.
Arbeid

EventHands Autonomiemodel - preventie-participatie ©2020

Cat. A / Cat. B

Bijlage – EventHands autonomiemodel – preventie-participatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage - Borging 
De positieve resultaten uit het verleden leiden tot een integrale samenwerking met partners uit de 
jeugdzorg, het onderwijs, cultuur en het sociaal werk. Begeleiders vanuit verschillende organisaties zijn 
verbonden aan het project en partnerschappen zijn uitgebreid.  
Om continuïteit te kunnen waarborgen, is het van belang om door te blijven ontwikkelen en als domein- 
en stadsdeel-overstijgende organisatie steun te krijgen vanuit de gemeente.  

In 2020 is EventHands deel van de structurele Basisvoorziening Jeugd, Amsterdam breed, daar waar 
we dat nu vooral nog in West zijn. In de basisvoorziening wordt aandacht besteed aan vergroten van 
burgerkracht en verbinding van mensen vanuit een sterkere en zwakkere positie in de samenleving. Wij 
zien opnieuw grote kansen tot verbinding aangezien wij hier met EventHands sterk op aansluiten en 
hier een gefundeerde bijdrage aan kunnen leveren. 

Bijlage - Monitoring en evaluatie 
Op 1 september 2020: 

- heeft de samenwerking met onze partners (Spirit, Streetcorner, Altra, HVO Querido, ROCvA) 
ervoor gezorgd dat er 20 jongeren zijn gematcht met EventHands; 

- is geëxperimenteerd met samenwerkingsrelaties op het gebied van individuele coaching, waar 
EventHands het groepsdynamische traject biedt en de partner een jongere individueel 
begeleidt; 

- zijn er 3-5 activiteiten ten behoeve van externe culturele en maatschappelijke organisaties 
georganiseerd; 

- is er een samenwerking met 20 festivalproducenten die EventHands op evenementen inzet;  
- is er 250 keer een jongere ingezet op evenementen. 

Op 1 januari 2021: 
- heeft de samenwerking met onze partners (Spirit, Streetcorner, Altra, HVO Querido, ROCvA, 

10.000hrs, Starters4communities) ervoor gezorgd dat er 80 jongeren zijn gematcht met 
EventHands; 

- hebben er 12 event workshops plaatsgevonden; 
- zijn er 7-10 activiteiten ten behoeve van externe culturele en maatschappelijke organisaties 

georganiseerd; 
- heeft er minimaal één door jongeren zelf georganiseerd evenement plaatsgevonden met 

maatschappelijke impact. 
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Het project wordt uitgebreid geëvalueerd met de deelnemersraad en de samenwerkingspartners. 
Gedurende het jaar zal er meermalen gepubliceerd worden over voortgang en tussentijdse 
ontwikkelingen door nieuwsbrieven, filmpjes, post op sociale media, presentaties en brochures.  

Bijlage - Gewenste situatie: ontwikkelpunten programma 
Ø Ontwikkeling module Impact generator  

Inzet is dat de module beter aansluit bij de behoeften van high potentials en dat EventHands grotere 
duurzaamheidsvraagstukken binnen deze module kan aanpakken en meer aandacht kan besteden aan 
bewustwording van de SDG’s. 

 

Ø Acquisitie en duurzaam verbinden opdrachtgevers Impact generator 

Voor de duurzaamheidsvraagstukken en het organiseren van uiteenlopende events rondom dit thema 
dient EventHands de opdrachten te werven en de relaties met opdrachtgevers duurzaam op te bouwen. 

Ø Erkenning EventHands-aanpak  

De aanpak is ingediend bij de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie 
en veiligheid voor erkenning en opname in de databank van Movisie. Voor deze erkenning is het up-  
to-date houden op basis van voortschrijdend inzicht belangrijk, net als innoveren en breder verbinden. 
Hiervoor is deskundigheidsbevordering, nader onderzoek, kennisoverdracht en aanvullend 
instrumentarium nodig.  

Ø Vergroten van de instroom 

Doel is om in de komende drie jaren de aanmeldingen uit te breiden naar maximaal 200 jongeren per 
jaar verdeeld over de categorieën A t/m D.  

Spirit heeft als prefered partner in de eerste call MDT de intentie neergelegd om ook in de vierde call 
MDT met ons door te groeien. Spirit (Werk in de Wijk) wil kennis en tijd integraal in en aan ons 
programma verbinden, waarmee de instroom vergroot kan worden. 

Daarnaast gaat het jongerenpromotieteam op het gebied van communicatie & werving actiever aan de 
slag met het bereiken van nieuwe trainees. EventHands-jongeren nemen de rol van ambassadeur op 
zich in de externe omgeving. Hiermee wordt de participatie van jongeren binnen het programma 
vergroot en zijn er nog meer verbindingen met interessegebieden van jongeren te maken. Interne 
doorstroommogelijkheden ontstaan en EventHands laat zichzelf breder zien vanuit jongerenperspectief. 

Ø Uitbreiding begeleiding 
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Bij het vergroten van het aanbod van modules en de uitbreiding van de aantallen deelnemers, moet de 
staande formatie begeleidend, coördinerend en ondersteunend worden uitgebreid. Naast de kern van 
coaches, zullen daarom jongerenwerkers, organisatiemedewerkers en trainers worden aangetrokken 
en getraind die het project uitvoeren en begeleiden. Met name de partners; stichting Alexander en 
Starters4communities vervullen hierin een mogelijke rol. 

Ø APM – Amsterdams Platform MDT 

EventHands is mede-initiator van Amsterdams Platform MDT en zal zich hard maken voor het genereren 
van meer bekendheid voor MDT en vrijwilligerswerk binnen Amsterdam en in de regio voor jongeren in 
het algemeen. Zij doet dit met de 13 Amsterdamse partners en de 14 regionale partners binnen Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland. 

Ø Sociale wijkteams en andere overlegorganen 

EventHands participeert in lokale, stedelijke en landelijke overlegorganen en denkt mee in het nader 
vormgeven van programma’s rondom jeugd en/of vrijwilligerswerk. 
 

Bijlage – Uitbouw partnerschappen Hands on Events 2020 
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Bijlage - Planning 
2020 Wat Wie 
Feb - mei Werving & selectie jongeren. 

Evenementenpraktijkschool. 
Jongerenpromotieteam, team 
werving & selectie.  

April Groepsactiviteiten op EventHands-locatie ter 
kennismaking en introductie. 

Jongerencoach & -werker, 
jongerenraad.   

Mei - sept  Module Evenementenpraktijkschool Trainees & team 
Mei - juni Excursie & persoonlijk leiderschap. Jongerenraad, trainees & 

Jongerencoach & -werker.  
Juni – sept Zomeractiviteiten op EventHands-locatie en 

extern. 
Jongerencoach & -werker, 
jongeren. 

Juni - juli Tussenevaluatie  
- Haalbaarheid doelen. 
- Ontwikkelingen monitoren en bijsturen. 

Impact genererende projecten. 

Projectleider / manager & 
team. 

Juni – januari Impact generende projecten. Jongerenpromotieteam, team 
werving & selectie & team. 

Juli – sept Werving & selectie jongeren Festivalcollege. Jongerenpromotieteam, team 
werving & selectie.  

Sept Certificaatuitreiking en afronding module. Jongerencoach & -werker, 
jongeren/ trainees. 

 Evaluatie module. Jongerenpromotieteam, team 
werving & selectie en team. 

Sept - januari Module Festivalcollege Trainees & team 
Oktober - 
november 

Tussenevaluatie  
- Haalbaarheid doelen. 
- Ontwikkelingen monitoren en bijsturen 

Impact genererende projecten. 

Projectleider & team. 

Oktober - 
januari 

Najaar-activiteiten op EventHands-locatie en 
extern. 

Jongerencoach & -werker, 
jongeren. 

November - 
december 

Werving & selectie jongeren Crewacademie. Jongerenpromotieteam, team 
werving & selectie. 

December – 
januari 

Jongerenevenement. Jongerencoach & -werker, 
trainees. 

Januari Certificaatuitreiking en afronding module. Jongerencoach & -werker, 
jongeren. 

 Evaluatie module. Jongerenpromotieteam, team 
werving & selectie en team. 

2021  
(relevant voor mogelijke doorloop van het programma) 

Jan-mei Module Crewacademie Trainees & team 
Januari - maart Excursies. Jongerenraad & team. 
 Winter activiteiten op EventHands-locatie en 

extern. 
Jongerencoach & -werker, 
jongeren. 

Februari - maart Tussenevaluatie  
- Haalbaarheid doelen. 
- Ontwikkelingen monitoren en bijsturen 

Impact generende projecten. 

Projectleider & team. 

Maart - mei Werving & selectie jongeren 
Evenementenpraktijkschool. 

Jongerenpromotieteam, team 
werving & selectie. 

April Aanvullende externe certificaten halen. Trainees. 
Mei Certificaatuitreiking en afronding module. Jongerencoach & -werker, 

jongeren. 
 Evaluatie module. Jongerenpromotieteam, team 

werving & selectie en team. 
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Bijlage – Circulaire productielijn 
Hands on Events dient als blauwdruk voor andere Amsterdamse parken en/of evenementenlocaties en 
draagt bij aan het versterken van jongeren bij het vinden van een autonome positie binnen de 
Amsterdamse samenleving en erbuiten. Dit geldt voor alle jongeren die deelnemen, ongeacht 
achtergrond en uitgangspositie; kwetsbaar en high potentials. Uitgangspunt is dat jongeren bereid zijn 
te investeren in zichzelf en de samenleving, zo openen ze nieuwe deuren voor zichzelf en creëren 
impact in hun omgeving.  

Hands on Events 2020 zet zo in op een circulaire productielijn. Dit ziet er als volgt uit (tabel volgende 
pagina). Jongeren worden doorverwezen of melden zichzelf aan voor deelname als vrijwilliger. De 
jongeren ontmoeten anderen, ondernemen activiteiten, worden getraind, volgen workshops en doen 
(werk)ervaring op als Eventhand.  

CIRCULAIRE PRODUCTIELIJN EVENTHANDS 

 

 

                                   
 

 

Parallel aan, of aansluitend op, gevolgde en positief afgeronde modules kunnen trainees gegarandeerd 
betaald aan het werk op de evenementen van de verwijzende partners of overige opdrachtgevers die 
trainees faciliteren in hun ontwikkeling. Met zicht op betaald werk in de branche, wordt het sociale 
component van de geformuleerde ambitie voor 2025 vormgegeven door opdrachtgevers duurzaam te 
verbinden. 

Met de middelen die voortkomen uit de opdrachten, het verkopen van licenties en/of het trainen van 
professionals, verwezenlijkt de stichting haar missie. Zo kan EventHands het leerwerkbedrijf verder 
inrichten, bedrijfsprocessen binnen de sociale firma optimaliseren en programma’s ter versterking van 
jongeren ontwikkelen, dan wel verder uitbouwen.  

  

Partner   EventHands     
    

Jongere 

 

Hands 
on 

Events 
2020 
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Bijlage – Financieringsmix 2017 – 2020  
Rijksprogramma Maatschappelijke Diensttijd ministerie VWS / Economische – en sociale 
zaken: 

• Looptijd sept 2018 – maart 2020. 5 partners: Hogeschool van Amsterdam, ROC van 

Amsterdam, Spirit, Mendex Group. 

• Opzet Impact generator, 2019 – 2020. 

• 120 jongeren vrijwillig inzetten en begeleiden 

Private fondsen: 
Fonds21/ Steunfonds Amsterdam/ Instituut Gak/ Santheuvel Sobbe/ Stichting van 

Boschhuysen Sobbe/ Fonds Welzijnwerk. 

Gemeente Amsterdam: 

• Subsidie Jeugd-West/ Incidentele middelen (Geb. agenda, projecten). 
 

Eigen inkomsten 

• Opdrachtgevers – eventmanagement & productiewerk.  

• Inkoop – licentie & training. 

• Partnerschap – gekapitaliseerd.  

Hands on Events 2020 is een vervolg op beide projecten (EventHands en Events4all) en de uitwerking 
ervan, na 10 jaren ontwikkelen. Private en publieke middelen hebben een grote bijdrage geleverd in de 
totstandkoming ervan, waardoor Hands on Events 2020 nu beschikbaar is voor alle Amsterdamse 
jongeren die hier na eigen behoefte gebruik van kunnen maken. 

Toekenning van de aanvraag garandeert beschikbaarheid van het programma voor alle wijken in 
Amsterdam en voorkomt dat gedane investeringen (overheid en private fondsen) teniet worden gedaan 
en intellectueel kapitaal verdwijnt, oftewel: KAPITAALVERNIETIGING WORDT VOORKOMEN. 

Bijlage – Publicaties 
 

Amsterdams Platform Mdt, Kansen voor jongeren in de stad, maatschappelijke diensttijd in 
Amsterdam, APM - Amsterdam 2019 

Gebiedsagenda West 2020, Gem. Amsterdam 2019 

De Psycholoog, Werken aan een toekomst, EventHands empowert kwetsbare jongeren, NIP - Utrecht 
april 2017 

Haveman W. EVENT•HANDS van zorgvraag naar zelfregie, B-Challenged - Amsterdam december 
2014 

Pedagogiek in Praktijk, Van SCHOONMAKER tot FONDSENWERVER, SWP - Amsterdam juni 2014 

 


