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Inleiding
Afgelopen jaar vierden we het 10-jarig jubileum van B-Challenged/EventHands en
leidde de proeftuin Events4all tot nieuwe netwerk en platforms en inzichten met
aansprekende spin-off-resultaten. Het jaar bracht ook onrust met onzekerheden
over de financiële situatie en de follow up van Events4all. EventHands heeft de
vooraanvraag MDT call 4A helaas in moeten trekken, waarover meer in dit verslag.
Met de viering van het 10-jarig jubileum was 2019 een overgangsjaar voor EventHands en werd focus gelegd op de het inrichten van de sociale firma. Ook
erkende de onafhankelijke erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid van Movisie de EventHands-aanpak als;
Goed onderbouwd.

“De commissie vindt de interventie aantrekkelijk, vernieuwend en goed uitgewerkt. Dit betekent dat de EventHands-aanpak binnenkort wordt opgenomen
in de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie.” December 2019
Deze erkenning is een bekroning op 10 jaar pionieren en opbouwen. Voor
meer informatie over deze erkenning: https://www.eventhands.nl/movisie-erkent-de-eventhands-interventie/
Bovenstaande ontwikkelingen droegen bij aan de realisatie van de doelstellingen
binnen de proeftuin Events4all en de verdere ontwikkeling van de Eventhands.
Met het afronden van onze proeftuin Event4all en het publiceren van dit verslag,
hopen wij u voldoende inzage te verschaffen in het proces van de totstand
koming van de resultaten. Rest mij u te danken voor het geschonken vertrouwen
en uit te kijken naar het vervolg op deze proeftuin.
Namens EventHands,
Wim Haveman
directeur-founder

Partners
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Events4all en het Rijksprogramma
Maatschappelijke Diensttijd – MDT
Events4all is ontwikkeld als project binnen
het
Rijksprogramma
Maatschappelijke
Diensttijd (MDT) en bestaat uit drie modules:
Festivalcollege, Crewacademie en 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
maart 2020 geëindigd. Events4all vormt nu de
bedrijfskolom
waarbinnen
participatieen impact-trajecten hun plek hebben binnen
EventHands, in de vorm van training en groepsactiviteiten. Hier worden kwetsbare jongeren
en high potential jongeren gefaciliteerd in het
samenwerken aan projecten en het genereren
van impact.
Onder het kopje Instroom en Groepsbijeenkomsten (blz. 16) staan het bereik en de resultaten in
cijfers weergegeven.

Bereikte jongeren

147
Ingestroomde jongeren

111
Uitgestroomde jongeren

Doel proeftuin
Het doel van de proeftuin Events4all is om in 18
maanden te onderzoeken hoe onderdelen van
het programma, zoals werving, modules, Impact
Generator en samenwerking, verder ontwikkeld
kunnen worden voor een brede implementatie
binnen de Maatschappelijke Diensttijd en ten
bate van maatschappelijke organisaties.
Subdoelstellingen:

58
Nog actieve jongeren

26
Gestopte jongeren

27

✓ Het organiseren van 7 activiteiten/evenementen binnen de Impact Generator.
✓ In 18 maanden doen minimaal 100 en maximaal 150 jongeren mee.
∞ Deelnemers behalen na elke module
certificaten.
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✓ Deelnemers hebben na een module hun
cv uit kunnen breiden en zicht gekregen
op eigen sterktes en ontwikkelpunten en
kunnen hierbij concrete voorbeelden
benoemen.
∞ Deelnemers doen dankzij de ImpactGenerator contacten op bij externe maatschappelijke organisaties waarmee ze
samenwerken. Dit kan ook voor de
samenwerkingspartners een nieuwe en
betrokken doelgroep opleveren.
✓ Deelnemers kunnen uitstromen op
cultureel-maatschappelijk gebied,
naar opleiding en/of arbeidsmarkt.
∞ Elke deelnemer werkt bewust aan eigen
geformuleerde leerdoelen en krijgt na
deelname aan een module een certificaat.
Daarnaast zijn verschillende andere
certificaten en kwalificaties te behalen,
zoals Heftruck, Sociale Hygiëne en VCA.

en of hiervoor financiering beschikbaar is.
De stappen die de organisatie parallel aan de
uitvoering maakte, waren gericht op het operationaliseren van de sociale firma en de vier bedrijfskolommen waarop de sociale firma wordt
gebouwd:
Events4all
–
participatie & impact
M-Pwer
–
preventie & empowerment
Event–
evenementenbureau &
Quality		 leerwerkbedrijf
Mendex
–
uitzenden & detachering
In 2019 kreeg B-Challenged/EventHands te
maken met personeelswisselingen en langdurig zieken, 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.

2020 wordt een jaar van doorstarten, van een
nieuwe focus en van nieuwe ambities. Deze
staan omschreven in het nieuwe voorstel Hands
EventHands
on Events 2020 – Wijken voor EventHands, dat
EventHands is een lerende organisatie. In die een vervolg op Events4all - MDT call 1 wordt.
context wordt doorgewerkt aan de subdoelen
waar nog geen vink voor staat. Zo staat het verstrekken van certificaten voor elke module hoog
op de prioriteitenlijst en heeft Impact Generator
uiteindelijk anders uitgepakt, waardoor realisatie van dit subdoel anders vorm krijgt.¹ Het laatste subdoel is ten dele gerealiseerd, want additionele certificaten afgeven, is afhankelijk van
het competentieniveau van de deelnemers, de
behoeften en de dekking van de kosten.
Er zijn wel enkele certificaten uitgegeven voor
onder andere heftruck en BHV, maar er zijn
er ook die zakten voor de examens. Hierdoor
kwam de technische dekking op dit onderdeel
onder druk te staan. Het vraagt nadere uitwer
king over hoe het afgeven van certificaten integraal deel kan uitmaken van de bedrijfsvoering

“Mijn ambitie, sociale duurzaamheid als standaard voor elk evenement in 2025”
Haveman, 2019

¹ Wordt verderop in de tekst uitgelegd
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Vervolg proeftuin
“ Ik weet niet meer precies hoelang ik
bij EventHands betrokken ben, maar
ken de organisatie zeker 4 jaar. Hier
kom ik om de zoveel tijd. Het is voor
mij een soort extra huis/ familie en
werkt een beetje als therapie wanneer
dat nodig is. Het zou me ook echt pijn
doen als het niet meer zou bestaan.
Ik heb aan verschillende modules
mee gedaan. De laatste was Festivalcollege in 2018/ 2019 voor het eindevenement; Iedereen is jarig, maar ik
heb ook meegedaan aan Evenementenpraktijkschool met als kick-off
Bevrijdingsfestival Overijssel in
Zwolle.
Momenteel ben ik voorzitter van de
deelnemersraad om contacten en
projecten van EventHands warm te
houden. Ik vind het belangrijk om met
projecten bij te dragen aan de samenleving. Mensen moeten zien dat er in
onze wereld toch iets goeds bestaat.
Daarom wil ik ook graag actief blijven
in de evenementenbranche. Ik ben
ondernemend. Dat is een eigenschap
die van pas komt in mijn functie.”
Sandy

Partners die duurzaam zijn verbonden
aan EventHands en het vervolg op de
MDT-proeftuin Call 4B:
• Spirit! – Jeugdhulp, instroom en imple-		
mentatie 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 niveau 		
1 & niveau 2.
De prefered en de nieuwe partners (Starters4communities, 10.000 Hrs, st. Alexander,
gemeente Amsterdam-West/Cultuurpark Westergas) zijn betrokken bij het vervolg. Voor dit
vervolg moet EventHands met haar programma’s en aanbod opgenomen worden in de
basisinfrastructuur Jeugd van Amsterdam. Dit is
in Amsterdam-West al wel het geval, maar dat
is niet voldoende voor de bestaanszekerheid
van de organisatie en het vervolg op Events4all.
In de gebiedsagenda Amsterdam-West 2019,
werd B-Challenged op de locatie Cliffordstudio
als onderdeel van de basisinfrastructuur
Jeugd reeds genoemd.
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Het doel is dat de programma’s van EventHands Impact Generator
stadsbreed beschikbaar zijn. EventHands heeft
daarom een nieuw voorstel ingediend: Hands Binnen de proeftuin is uitvoering gegeven aan
on Events 2020 – Wijken voor EventHands.
de Impact Generator, waarbij deelnemende jongeren zich inzetten voor cultureel-maatschapZie voortstel: https://www.eventhands.nl/ pelijke initiatieven. Zo werden buurtbewoners
nieuw-voorstel-hands-on-events/
met een krappe beurs in de watten gelegd tijdens een kerstdiner in een voor een avond opHiermee dient de basisexploitatie gefinancierd te gezette nachtclub. Dit evenement werd georworden, waarna uitbreiding en schaalvergroting ganiseerd in samenwerking met Cliffordstudio,
mogelijk zijn. Daarna wordt een aanvraag met Albert Heijn en ABC-alliantie. Daarnaast partiprefered en nieuwe partners ingediend voor de cipeerden jongeren in de organisatie van het
4e call B. Cofinanciering is hierin essentieel.
EnNuJij-event. Dat is een netwerkevenement
voor mantelzorgers en partijen die zich voor
Het wachten is daarom op de beoordeling deze doelgroep inzetten in Amsterdam-West en
van de stedelijke aanvraag door Gemeente Nieuw-West.
Amsterdam, in relatie tot het beleidsprogramma:
In hoofdstuk Evaluatie rol jongeren in maatPositief Perspectief: weerbaar opgroeien schappelijke projecten, meer over de realisatie
in Amsterdam:
van deze projecten en de resultaten. (blz. 9)
h t t p s : / / w w w . a m s t e r d a m . n l / b e s t u u r - Aan de hand van de opgedane ervaringen binorganisatie/college/wethouder/simone - nen de proeftuin Events4all, is Impact Generakukenheim/persberichten/amsterdam-slaat- tor als nieuwe module ontstaan. Het wordt als
handen-ineen-preventieve/
project verder ontwikkeld. De behoeften van
jongeren bleken binnen de proeftuin namelijk
en/ of Democratisering:
sterk uiteen te lopen. Daarom was het lastig om
h t t p s : / / w w w . a m s t e r d a m . n l / b e s t u u r - de verschillende doelgroepen samen te brenorganisatie/volg-beleid/ambities/participatief
gen binnen dezelfde modules/trainingen. In
2019 zijn externe middelen gevonden om dit
Impact Generator-project met partners uit
te voeren. (Zie lijst met financiers, blz. 19)
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Solve deed onderzoek naar behoeften en mogelijkheden voor het werven van jongeren voor
een programma dat de verschillende groepen
samenbrengt. Impact maken was het uitgangspunt. Hiervoor werd een survey uitgezet die
meer dan 120 potentiële deelnemers invulden.
Ook interviewden de onderzoekers de deelnemende jongeren en spraken ze verschillende
professionals, intern en extern.
Op basis van de resultaten van de survey is
een marketingstrategie opgezet en een nieuw
projectplan uitgeschreven; als kapstok werden
de Sustainable Development Goals (SDG’s) gebruikt. Producenten of andere opdrachtgevers
verstrekken opdrachten aan de hand van deze
goals, waar high potential jongeren mee aan
de slag gaan. De reguliere doelgroep sluit aan
om uitvoering te geven aan deze opdrachten.
Zo werken de verschillende groepen binnen
het project samen aan events die impact genereren en inspelen op duurzaamheidsvraagstukken van de opdracht-gevende organisaties. Het
onderzoeks-/ adviesrapport en de uitgewerkte
marketingstrategie zijn opvraagbaar.

Jubileumviering en regionaal MDT
Platform MeerDoenTelt
Met de jubileumviering van de stichting
B-Challenged/EventHands, 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.
Het samenbrengen van professionals en organisaties uit de regio’s Noord-Holland, Utrecht
en Flevoland binnen een platform heeft de volgende voordelen: de lijnen worden korter, er
kan snellere kennisdeling worden bewerkstelligd, er kunnen bredere vraagstukken worden
aangepakt en er kan een breder publiek gericht

bereikt worden om resultaten mee te delen.
Zie hier een link naar de after movie:
https://www.youtube.com/watch?v=DUd1dT
DznyY&list=UUPx5X1aIyOpW_j-gNQenuK
Q&index=1
De Jager prees B-Challenged/EventHands in
haar presentatie voor wat de organisatie al 10
jaar doet; het activeren en verbinden van jongeren in de samenleving door 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.
Ook presenteerde Haveman de EVENT•HANDSaanpak die als interventie is beschreven en
waarover in de inleiding al werd geschreven.
Eltje Bos - lector Sociale & Culturele dynamiek
Hogeschool van Amsterdam gaf als MDT-partner
een lezing over de werkzame elementen die
deze interventie krachtig maken. Zie voor
een korte compilatie (3 minuten) van deze 3
presentaties:
https://www.youtube.com/watch?v=-7cgnv0T
nRQ&list=UUPx5X1aIyOpW_j-gNQenuKQ&in
dex=2
EventHand; Revellinho Hamel die deze dag zijn
verhaal deelde, is vanuit het MDT zelf meerdere
malen betrokken om zijn verhaal te doen. Hij is
gevraagd 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 tijdens het MDT
festival in Rotterdam:
https://ms-my.facebook.com/EventHandsAmsterdam/videos/272913543629438/
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Events4all
22 festivals
32 dagen inzet
Festivaltour:
1. Bevrijdingsfestival
Amsterdam
2. Mystic Garden
3.Oerol
4. Milkshake
5. Appelsap
6. Mysteryland

“Evenementenbureau EventHands verbindt jeugdzorg, welzijn en arbeid via
cultuur. EventHands biedt jongeren die
het moeilijk hebben nieuw perspectief.
Denk aan jongeren meteen zorgvraag
en jongeren die het niet lukt om naar
school of werk te gaan. Zij krijgen de
kans om werkervaring op te doen bij
festivals en evenementen en volgen
workshops en trainingen, zodat zij
uiteindelijk zelf evenementen kunnen
organiseren of werk kunnen vinden in
deze sector. De deelnemers worden
individueel gecoacht. Doordat zij samen
positief bezig zijn en successen beleven,
krijgen de jongeren zelfvertrouwen en de
professionele
opleidingsmogelijkheden
brengen participatie en werk dichterbij.”
Gebiedsagenda 2019 Amsterdam-West

Amsterdams MDT Platform
Het in januari 2019 gelanceerde regionale platform is na 2 maanden overgegaan in een lokaal
platform; het Amsterdams MDT Platform waarin
alle Amsterdamse proeftuinen zijn vertegenwoordigd. 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/up
loads/2019/10/MDT-Het-Amsterdamse-Plat
form.pdf
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Deelnemersraad
De deelnemersraad bestaande uit 4 leden,
kwam in 2019 3 keer officieel samen en vertegenwoordigt de jongeren die aan de verschillende programma’s deelnemen. De deelnemers
van deze raad traden daarnaast als extern ambassadeurs op voor de organisatie en werden
onder meer betrokken bij het panel voor het
onderzoek en de ontwikkeling van de opzet en
de werving voor Impact Generator.
Verder ontwikkelden zij een voorstel over het
functioneren van de raad en de rol die deze
vervult. Als sparringpartners werden studenten
van de Hogeschool van Amsterdam verbonden.
In 2020 beheert de raad een eigen budget om
activiteiten voor de raad en deelnemende jongeren van EventHands te organiseren. Dit versterkt de positie van de jongeren en die van
EventHands.

doen 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 hun startkwalificatie te behalen
in de evenementen industrie. Hiermee is de
inspanning vanuit de MDT-proeftuin verduurzaamd.
Het is bijzonder om te constateren dat wij door
jaren pionieren, bijdragen aan de totstandkoming van een nieuwe beroepsgroep in Nederland in samenwerking met een gerenommeerd
Amsterdams opleidingsinstituut.

Opleiding Event Hand
Een in 2009 genomen ambitie, een praktijkomgeving bieden voor jongeren die moeten vol-

“Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken
te zijn en ben blij dat ik nieuwe mensen heb ontmoet.”
Elis, 2019
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Amsterdams platform MDT

Rol jongeren in ontwikkeling en
uitvoering proeftuin Events4all

EnNuJij-evenementen, of de Kick-off van het
MDT-platform. (blz 10)
De samenstelling van een projectgroep wisselt.
Dat heeft te maken met het projectthema, de
Deelnemers van Events4All hebben op verschilaffiniteit en beschikbaarheid van de jongeren.
lende manieren actief geparticipeerd in het
ontwikkelen en uitvoeren van de proeftuin in We spreken van de deelnemersraad (3-5
het kader van Maatschappelijke Diensttijd. Ze jongeren) als we het hebben over de groep jonvervullen in wisselende samenstelling verschil- geren die de rest van de deelnemers vertegenlende rollen. Deze rollen worden nu nader toe- woordigt, voorstellen maakt en de organisatie
gelicht.
adviseert over voorgenomen ontwikkelingen
We spreken over een panel als er een plenaire
uitvraag is over een bepaald onderwerp, thema
of activiteit. Zo toetsen we breed of er draagvlak
is, of waar voor de organisatie aandachtspunten zitten bij de verdere ontwikkeling of inzet
van instrumenten. De bijdrage voor het Jonge
mantelzorgersspel is daar een voorbeeld van.
(blz 12) Een panel wordt per keer gevormd met
wisselende samenstelling.
We spreken over een projectgroep (3 – 7 jongeren) wanneer jongeren betrokken worden
bij de ontwikkeling, organisatie of uitvoering
van een activiteit/project. Denk bijvoorbeeld
aan de organisatie en programmering van de

binnen de organisatie of programmaonderdelen. Jongeren gaan van consument naar producent, worden stakeholder en zo genereren we
ownership in maatschappelijke activering en
het dragen van de eigen organisatie.

De deelnemersraad bestaat uit een stabiele
groep deelnemers van 5 leden die al langer actief zijn, trajecten hebben afgerond en graag
hun steentje bijdragen in het verduurzamen
van de organisatie. De raad beheert een eigen
budget en maakt gebruik van eigen communicatiemiddelen. EventHands faciliteert de deelnemersraad in het samenkomen en steunt bij
het organiseren van eigen activiteiten/initiatieven.

“Ik ben blij dat ik, door vrijwilligerswerk bij events, iets kan betekenen voor de maatschappij. Ik vind dat je niets te verliezen hebt
door dat te doen en er weer een ander blij mee maakt.”
Dylan, 2018
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Evaluatie rol jongeren in
maatschappelijke projecten

“De betrokkenheid van EventHands maakte
dat het programma rond de onthulling van
de plaquette in een ontspannen sfeer kon
plaatsvinden, omdat er zo voldoende aanNu volgt een uitwerking van de projecten en re- dacht was voor de gehele organisatie en er
sultaten met optekening van reacties en quo- attente handen waren om te helpen waar dat
tes van de deelnemende jongeren binnen de nodig was.”
uitvoering of evaluaties. Het geeft een beeld
M. Wildeboer, 2018 / Bewoner staatsliedenbuurt
van de rollen die jongeren innamen, welke
belangen zijn gediend en hoe EventHands de
Kick-off MeerDoenTelt - B-Challenged
maatschappelijke initiatieven aanvulde.

Onthulling plaquette Joodseschool –
Buurtwerkplaats /Cliffordstudio &
M. Wildeboer (bewonersinitiatief 2018)
Na een lange zoektocht van initiatiefnemer Wildeboer zijn nabestaanden gevonden die op de
Joodseschool hebben gezeten tijdens de bezetting. Ook zijn oude beelden teruggevonden.
De school was gehuisvest in het gebouw van
de Buurtwerkplaats in Amsterdam-West. Om
deze tragische geschiedenis te blijven herdenken, hebben we in samenspraak met de nabestaanden, de Buurtwerkplaats/Cliffordstudio en
Wildeboer een herinneringsplaquette laten maken met één van de oude foto’s. De plaquette
is onthuld door de nabestaanden. In 2020 zou
er met commite 4 & 5 mei nogmaals aandacht
aan worden besteed (75 jaar vrijheid). Vanwege
bijgesteld en aangepaste programmering door
Corona crisis wordt dit anders ingericht.

De Kick off van het MeerDoenTelt MDT-platform
op 18 januari in Cliffordstudio verbond alle 14
regionale MDT-proeftuinen. De organisatie en
uitvoering lagen in handen van EventHands,
aangestuurd door een productieleider. Zo werden draaiboeken voor productie en programmering opgesteld; de aankleding en inrichting
voorbereid en uitgevoerd; alle bezoekers ontvangen en voorzien van de nodige informatie.
Met verschillende presentaties en uitwisselingsmomenten raakten de aanwezige projectleiders en vertegenwoordigers zeer geïnspireerd en bleek de tijd te kort om alle thema’s
en onderwerpen te bespreken die naar voren
kwamen.
“Ik voel me heel erg thuis, hier bij EventHands. Ik heb echt anders naar mezelf leren
kijken en zie nieuwe mogelijkheden voor mezelf.”
Revellinho Hamel, 2019 / EventHand

“Eigenlijk wist Wim (founder EventHands) dit
10 jaar geleden al, en het kabinet heeft dit
sinds afgelopen jaar in het regeerakkoord
gezet, en dat zegt: Jongeren, gaan jullie nou
eens vanuit jullie eigen kracht, talent en interesses werken, zodat je je op die vlakken
ontwikkelt, en kies zelf voor projecten waar
je de maatschappelijke diensttijd kunt verrichten.”
J. de Jager, 2019 MDT - Rijksoverheid

“Na deze ervaring wil ik zeker actief
blijven in de evenementenbranche
en meer ervaring op doen.”			
Elis, 2019

NL doet - buurtinitiatief
Tijdens een grote schoonmaakactie voor
de buurt in Amsterdam-Westerpark bood
EventHands ondersteuning in de uitvoe10
ring en begeleidde ze diverse activiteiten.

Bevrijdingsfestival 2019 –
Stichting het Vrije Westen
Voor Stichting het Vrije Westen werd, na de succesvolle samenwerking in 2018, de opdracht
uitgezet om statiegeldbekers in te nemen. Gemeente Amsterdam verplicht evenementen om
deze bekers te gebruiken, maar voor de producent was het te omslachtig om contant geld te
hebben en statiegeld terug te geven. Zo kwam
het idee tot stand de bekers in te nemen en het
statiegeld ten gunste van drie maatschappelijke initiatieven te besteden.
EventHands was belast met de logistiek rondom
de inname en registratie van de keuzes. Buurtboerderij Westerpark werd het vaakst gekozen.
Alvorens bezoekers die keuze maakten, moesten ze wel eerst geënthousiasmeerd worden.
Dat bleek in deze editie een uitdaging te zijn en
zal in de toekomst anders georganiseerd worden. De opdracht is uitgevoerd met een groep
van 30 jongeren, en ook voor 2020 werd EventHands benaderd. Helaas vindt het festival dit
jaar niet plaats vanwege de coronacrisis.

Kerst 500 2018 / 2019 – ABC Alliantie /
Cliffordstudio / Albert Heijn
Voor de Kerst500 werd EventHands ingeschakeld om facilitaire ondersteuning te bieden en
de gehele catering te organiseren en uit te voeren voor buurtbewoners met een kleine beurs
die de kerstdagen vaak eenzaam doorbrengen.
Het ging hier om zo’n 30 gasten (helaas konden er niet meer bij, want de animo was groter),
waarvoor een 5-gangen diner werd uitgeserveerd met muzikale omlijsting. Dit evenement
vond plaats in het Cliffordtheater dat voor de
gelegenheid was omgetoverd tot een nachtclub. Hiervoor moest alles worden aangeschaft,
ingericht, gemaakt en begeleid, taken die met
name bij EventHands lagen.

“Het is echt heel leuk. Allemaal mensen uit
de buurt. Mensen die hier nooit zijn geweest,
mensen die hier al vaker zijn geweest.”
N. Berghuis 2019 / Cliffordstudio

“Mensen zijn echt aan het genieten van de
tijd die ze met elkaar doorbrengen, en hier in
het theater werd je echt weggeblazen.”
M. Vuijk 2019 / Albert Heijn

“Het is een win-win-win, want wij als organisaties betekenen iets voor de bezoekers,
en tegelijk faciliteren we EventHands met
een plek waarin ruimte is om te leren en te
ontdekken. Daarbij wordt ons een stuk werk
uit handen genomen wat de beleving van de
bezoekers weer ten goede komt.”
N. Berghuis 2019 / Cliffordstudio

EnNuJij – Stadsdeel West
en Nieuw West
Om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en
organisaties rondom dit maatschappelijke thema te verbinden, werd EventHands gevraagd
twee evenementen te organiseren. Trainees
kregen een rol in de programmering, communicatie en productie, aangestuurd door een producent vanuit EventHands.
Binnen dit project vielen achtergrond en niveau
weg. Voor iedereen binnen de organisatie lag de
focus op het bieden van iets unieks en blijvends
voor alle deelnemers die zouden participeren in
dit evenement. Zo produceerde een Senegalese
jongen (3 jaar in Nederland) een dansvoorstelling, en werd hij ondersteund door een meisje
(VWO, 17 jaar) die voor een tussenjaar deelnam
aan Events4all.

“Maybe someday it will be easer to
change,to live, and not to survive.”
Anoniem, 2020
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(Opbouw kerst500 @ Cliffordstudio)

“EventHands heeft in de voorbereiding, naast de organisatie en
programmering, een bijdrage geleverd
aan het onderdeel: Mantelzorgspel.
Door dit spel ervaren mensen hoe
het is een jonge mantelzorger te zijn.”
A. v. Hage 2019 / producent EnNuJij

Op de Cliffordstudio (EventHands-locatie) werd
het mantelzorgspel met een groep uitgetest,
waarbij zelfs een groep studenten uit Antwerpen werd betrokken, dat op studiereis was in
Amsterdam en op bezoek was bij EventHands,
in verband met een uitwisselingsprogramma.
Er is met elkaar gesproken over het onderwerp
jonge mantelzorgers. Het spel werd uitgetest
en daarna geëvalueerd. De producent is aan de
slag gegaan met de feedback en heeft aanpassingen in het spel doorgevoerd. Het aangepaste
spel kon tijdens het evenement in kon worden
gezet.

EventHands werd ook ingeschakeld voor cultureel-maatschappelijke initiatieven als:
• Buurtevenement Wij Westergas communicatie-activiteiten en sfeerbeheer
• De Kerk – organisatie en productionele 		
ondersteuning
• Statushouders markt – informatie en
productionele ondersteuning
• Voor De Jeugddag – presenteren van de 		
eigen talenten, check:
https://youtu.be/tEvkBtAyZ-s
• NDSM open – productionele ondersteu-		
ning en activiteitenbegeleiding
Verder is EventHands veelvuldig op culturele
festivals en muziekfestivals ingezet, om te ondersteunen in de uitvoering ondersteuning
bood en deelnemers werkervaring opdeden.
Hierdoor werd een bijdrage geleverd aan een
optimale festivalbeleving voor en van grote
groepen mensen. De festival- en evenemententour is weergegeven op bladzijde 18.

“EventHands heeft me een andere
kant van mezelf laten ontdekken...”
Revellinho, 2018
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Ook organiseerden jongeren activiteiten en
projecten voor de groep en/of andere doelgroepen. Bijvoorbeeld: Iedereen is Jarig, begin
2019, een evenement voor jongeren met een
kleine beurs en beperkt sociaal netwerk die hun
verjaardag niet altijd kunnen vieren.

seerden, zoals filmavonden op Cliffordstudio en
sportactiviteiten en bbq’s in het Westerpark. Er
is, kortom, geëxperimenteerd met de organisatie van steeds complexer wordende projecten.

Daarnaast ontvingen we onlangs een mailtje
van een oud-deelnemer die met anderen een
Dit was zo’n succes dat er in 2020 een tweede initiatief is gestart rondom de coronacrisis en
editie werd georganiseerd, in samenwerking om advies vroeg. (Zie gele kader)
met Volta, (St Dock) Cultureel jongerencentrum
@Westerpark. Op het hoogtepunt moesten bewww.coronabewust.nl
zoekers worden teleurgesteld, want de capaciteit van de zaal liet niet meer dan 120 bezoekers Het gaat hier om een jongere uit Geuzenveld
toe.
die dit initiatief opstart vanuit een kansarme
positie, mede geïnspireerd op de vaardigheden
Als afgeleide van; Iedereen is Jarig 2.0, is het en kennis die hij bij ons heeft ontdekt en ontidee ontstaan voor een EventHands-festival in wikkeld. Mouad heeft zijn eigen stichting, stich2020 of erna. De deelnemersraad wil hier, sa- ting corona bewust. Hij heeft deze opgezet met
men met enthousiaste deelnemers, een vervolg 4 andere jongeren en ze willen hier vrijwilligers
aan geven. Dit zou inhouden: meerdere podia bij betrekken. Nu tracht hij onze kennis, ervaen een bredere programmering voor een nog ring en netwerk te benutten. Zo bieden wij niet
grotere groep jongeren. De deelnemersraad alleen een sociaal netwerk voor deelnemende
werkt het idee verder uit en komt met een voor- kwetsbare jongeren, maar ook een maatschapstel waarna de haalbaarheid en facilitering er- pelijk (vang)netwerk in een later stadium als de
van wordt onderzocht.
jongere alweer is uitgevlogen. Het initiatief van
Ook vonden er verschillende laagdrempelige Mouad zien wij als spin-off van wat EventHands
activiteiten plaats met inloop voor geïnteres- in het verleden in werking heeft gezet.

“Beste Wim, ik heb een tijd geleden goed samengewerkt als vrijwilliger bij EventHands. Nu ben ik onlangs een nieuw initiatief gestart waarin de focus ligt op mensen
bewust maken omtrent het coronavirus.
Dat doen we voornamelijk door voorzorgpakketten uit te delen aan verzorgingstehuizen en op locatie. Onze doelgroep hierbij is 65+.
Daarnaast werken we nu al samen met ongeveer 30 kledingmakers en naaiateliers
door heel Nederland, die nu ook zonder werk zitten en hun best doen om duurzame
mondkapjes voor ons te fabriceren…
Dit hebben wij allemaal binnen 1 week gerealiseerd. Je snapt natuurlijk dat het virus
ook niet op zich laat wachten en daarom is het belangrijk dat wij snel actie ondernemen. Omdat wij dat doen, lopen we tegen de veronderstelling aan dat dit ten koste
kan gaan van de gezondheid van de stichting, omdat wij met een heel klein team zijn,
maar wel onze bronnen hebben om snel te groeien.
Reden waarom ik dacht aan EventHands is omdat jullie al jaren ervaring hebben met
de inzet voor het goede doel. En daarom wil ik graag een kort adviesgesprek met jou
aanvragen over dit onderwerp en waar EventHands ons eventueel in kan
ondersteunen.
					Groet, Mouad B.”
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Werving & geleerde lessen
Binnen de proeftuin is ervaring opgedaan met
de nieuwe doelgroepen (kwetsbaar versus
high potentials). Dit heeft de organisatie ertoe
aangezet deze doelgroepen ook op een nieuwe
wijze te werven voor de proeftuin. De evaluatie
juni 2019 gaf een minder positief beeld over
de werving en resultaten die dit opleverden.
Nieuwe doelgroepen werden moeilijk bereikt,
het bleek lastig de juiste toon te vinden om alle
groepen te enthousiasmeren en de instroom
verliep zodoende trager dan aanvankelijk
verwacht. Door gerichte stappen te maken in
de werving, is dit ten goede gekeerd. Nadat
30 jongeren zich hadden aangemeld voor
de laatste editie van het Festivalcollege is er
een opnamestop ingesteld om scheefgroei te
voorkomen en niet aan het eigen succes ten
onder te gaan.

een meer op maat gesneden module
geboden moest worden. Dit resulteerde
in een onderzoek van Solve inzake het
ontwikkelen van de Impact Generator. Een op
maat gesneden module voor de nieuwe
doelgroep high potentials.

Marketingstrategie gericht op
specifieke doelgroepen

Solve deed een behoefte-onderzoek en stelde
een marketingstrategie op voor het werven van
die specifieke doelgroep. Door vertraging in het
rondkrijgen van de financiering en de gedwongen keuze om niet op te gaan voor de 4e call
A, heeft definitieve ontwikkeling van deze module als nieuw project helaas nog onvoldoende doorgang gehad. Hoewel we aanwijzingen
hebben dat de nieuwe vorm van werven succesvol kan zijn, kunnen we nog niet beoordelen
wat de werkzame elementen zijn. Er zijn welisAanvankelijke zwaktes in de werving waar een aantal projecten uitgevoerd in het kader van Impact Generator, maar daaruit kunnen
Kort samengevat was de werving en we geen conclusies trekken met betrekking tot
communicatie voor ons project in beginsel de werving.
te veel geënt op kwetsbare jongeren. Dit is
historisch gezien, onze primaire doelgroep. Het is meerdere keren voorgekomen dat jongeOndanks betrokkenheid van het jongerenpanel ren zich aanmelden met het idee dat ze betaald
bij de ontwikkeling van de marketingstrategie aan het werk zouden kunnen bij EventHands.
en communicatiemiddelen, werden de Een ander belangrijk punt van aandacht is daargezochte doelgroepen (kwetsbare, gewone en om het juist communiceren van wat jongeren
high potentials jongeren) in eerste instantie kunnen halen en verwachten, en dat het om
onvoldoende gevonden. Vanuit het panel ging vrijwillige inzet gaat. “Eerst investeren in jede aandacht voornamelijk uit naar vormgeving, zelf en de samenleving, waarna doorstroom
opmaak en het staande programma dat naar betaald werk ontstaat.” Dat moet beter
een cyclus van 12 maanden betrof. Achteraf worden gecommuniceerd tijdens de werving.
gezien had er meer inhoudelijke sturing
gegeven moeten worden aan differentiatie van Nieuwe huisstijl en promotiemiddelen
doelgroepen en het aanbod van de kortstondige
modulaire trainingsprogramma’s waarop het De nieuwgekozen huisstijl en promotiemiddeEvents4all project is geënt.
len sluiten aan op de bredere doelgroep waar

Evenst4all zich op richt. Er is een goede slag
Oplossingen om succesvoller
gemaakt; alle jongeren worden aangesproken
en niet alleen de kwetsbare jongeren. Nu is het
te werven
vooral zaak deze middelen ook gericht in te zetOok was de gedachte dat de high potential- ten, zoals dit in de laatste periode van de proefdoelgroep (of niet kwetsbare jongeren) tuin is gebeurd.
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Expliciete werving voor modules

Deelgenomen
jongeren
Events4all
Categorie A:
14
(high potentials)
Categorie B:
65
(regulier)
Categorie C:
25
(zorg)
Categorie D:
7
(multiproblem)
160 groepsmomenten
95 bijeenkomsten/
trainingen
65 activiteiten
750 x participerende
jongeren

Gebleken is dat expliciet werven op een module
van vier maanden bijdraagt aan de bereidheid
en beschikbaarheid van jongeren om deel te
nemen. Het is een tijdsinvestering die te overzien is, en in de agenda’s van de jongeren past.
Ze voelen zich inhoudelijk aangesproken door
het aanbod, ongeacht hun achtergrond, kwetsbaar of niet, en durven zich te committeren aan
zo’n overzichtelijke periode. Daarbij komt dat
jongeren het vervolgens zo naar hun zin hebben, dat die periode vaak verlengd wordt met
nog een module.
Dit zien we terug in de uiteindelijke wervingsstrategie rondom de laatste module Festivalcollege, waarin expliciet voor dat programma
de werving is ingezet. Dit was kortstondig (4
maanden) met een aansprekend inhoudelijk
programma en een concreet eindproject. Ook
werd expliciet hiervoor promotiemateriaal ingezet en werden de desbetreffende communicatiekanalen benut:
•
•
•
•

Sociale media
Presentaties
Digitaal promotiematerialen
Inloop- en kennismakingsavonden op
locatie
• Mond op mond door deelnemers zelf
• Jongeren met veel volgers hun
ervaringen laten delen
Jongeren die al deelnamen aan het programma,
hebben dus zelf actief geworven met als resultaat 30 nieuwe deelnemers en een uiteindelijke
stop op de aanname, anders was het procesmatig niet meer te begeleiden.
In de toekomst gaan we op deze gerichte manier werven en ervoor zorgen dat we genoeg
capaciteit hebben voor een kwalitatief hoogstaande en profesionele begeleiding. De nieuwe wervingswijze en extra begeleiding nemen
we mee in de aanvraag voor het vervolg op
deze proeftuin call 4B.
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Kennisbijeenkomsten
De regionale kennisbijeenkomstenhebben ons
in relatie tot werving veel kennis bijgebracht.
Deze bijeenkomsten werden georganiseerd
door het programmateam MDT in samenwerking met Significant en de Rapportage bevindingen onderzoek MDT, inzage in de werkzame
elementen, juni 2019.
Een studente CMV heeft onderzoek gedaan
naar onze werving en communicatie. Op basis
van de aanbevelingen uit de regionale MDTwerk- sessies formuleert ze aanbevelingen voor
onze communicatie- en wervingsstrategie. Voor
dat we deze aanbevelingen doorvoeren in communicatieplannen, worden de aanbevelingen
nog met een jongerenpanel besproken en op
waarde getoetst.

Instroom en activiteiten
We constateren dat de instroom van jongeren
groeit, na bijstelling van de wervingsstrategie,
en ook door het aanbod van kortstondige en
tijdgebonden modules explicieter te communiceren.
Dat werving op deze wijze bijdraagt aan het
bereik en resultaat is voor EventHands een
belangrijke uitkomst van de Maatschappelijke
Dienstijd.
Bereikte jongeren: 		

selen 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
of wisselen ze informatie uit met betrekking tot
de taken en werkzaamheden op de evenementen.
Deze bijeenkomsten dragen bij aan de communitybuilding en het onderlinge vertrouwen. Onderlinge verschillen vallen weg en deelnemers
hebben een uitvalbasis, ook als het thuis niet zo
lekker gaat.De belangrijkste factor is het bieden
van een beschermende, veilige en vertrouwde
omgeving waar iedereen tot zijn recht komt.
Daarnaast kunnen jongeren in kleine groepjes
of individueel werken aan projecten of aan de
organisatie van groepsactiviteiten. Dit gebeurt
onder andere tijdens Festivalcollege, waarin de
deelnemers workshops volgen over hoe je een
eigen evenement organiseert en ze ook daadwerkelijk aan de slag gaan met de opgedane
kennis. Dit resulteert in een jaarlijks eindevenement.
Er vonden in totaal 160 groepsmomenten
plaats, waarvan 95 reguliere inhoudelijke bijeenkomsten/trainingen en 65 activiteiten. In
totaal maakten jongeren/deelnemers hier meer
dan 750 keer gebruik van.

Iedereen is Jarig

147

Tijdens Festivalcollege organiseren trainees zelf
een evenement. In een reeks workshops – aanIngestroomde jongeren: 111
geboden door professionals uit het werkveld –
Uitgestroomde jongeren: 58
leren jongeren van A tot Z wat erbij komt kijken
Nog actieve jongeren:
26
om een evenement te organiseren en brengen
Gestopte jongeren:		
27
ze de geleerde kennis meteen in de praktijk.
Zo organiseerden de trainees in 2019 Iedereen
Categorie A: 			
14
is Jarig op 18 januari 2019. Het volledig door de
Categorie B: 			
65
jongeren geproduceerde en geprogrammeerde
Categorie C:			25
evenement werd uitgevoerd in Paviljoen van
Categorie D:			
7
Beuningen – Amsterdam-West. Verschillende
artiesten kregen een podium om hun eigen
Groepsbijeenkomsten
zang- en/of danskunsten te laten zien. In 2020
vond een vervolg op plaats met een nog groTijdens de groepsbijeenkomsten 2 maal per ter succes, waarover op bladzijde 11 al werd geweek, koken en eten de deelnemers samen, wis- schreven.
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Activiteiten / Excursies
Gedurende de looptijd van Events4all (september 2018 – maart 2020) 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. Enerzijds
werd hier op een meer recreatieve manier kennis opgedaan over het evenement, anderzijds
vonden enkele deelnemers hier een podium.
Er werden in totaal 25 workshops aangeboden
en er vonden 5 excursie plaats. Zo gaf een uitvoerend producent een rondleiding en introductie op productiewerk bij Westergas en gaf
het hoofd programmering van het Encore Festival een rondleiding bij de Melkweg met een
introductie op het gebied van programmeren.
Daarnaast was er een trip naar het MDT-festival
en een werkbezoek in Utrecht bij een kapper uit
Syrië die vanaf de grond een nieuw leven opbouwde in Nederland. Een leerzaam gesprek

over kracht en overleven. Voor de tweede keer
is een groep jongeren afgereisd naar theaterfestival Oerol op Terschelling. Daar fietsten ze over
het eiland, begeleidden ze theater op de meest
uiteenlopende plekken in duin en bos, en ontmoetten ze mensen die ze anders nooit waren
tegengekomen. Het bleek voor onze jongeren
uit Amsterdam een ware beleving te zijn. Oeral
wordt een excursie die een vaste plek krijgt in
ons aanbod.

Festivals en evenementen
In totaal werkten de jongeren gedurende 32
festivaldagen op 22 festivals en evenementen.
De tegenprestatie die organisaties leverden,
kwam de groep ten goede in de organisatie en
uitvoering van hun eigen eindevenement, of in
vorm van een excursie of kijkje achter de schermen op het evenement zelf.
De festivals waarvoor de jongeren werkzaamheden verrichten, zijn voornamelijk muziekfestivals, maar ook theatrale en kunstzinnige
evenementen. Zo maken Oerol, Vis Vis en Kunstbende standaard deel uit van onze festivaltoer.

“Ik heb meegeholpen op verschillende festivals. Oerol is
mij het beste bijgebleven. Dat was echt bijzonder.”
Patrick, 2019
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Festival tour Events4all
1.
Bevrijdingsfestival Amsterdam
2.
ROEF Festival
3.
Mystic Garden
4.
Oerol
5.
Havelaar event
6.
Kunstbende
7.
Welcome tot he Future
8.
Macumba Festival
9.
Milkshake
10.
Appelsap
11.
Vis à vis
12.
Mysteryland
13.
Wij Westergas
14.
Voor De Jeugddag
15.
NDSM Open
16.
Participatiemarkt
		Amstedam-West

Belangrijke verwijzers Events4all
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Spirit
Streetcornerwork
Care Express / Opvoedpoli
JSP Nieuw-West / Nieuw-west
HVO Querido
WSP / Jongerenpunten
ROC van Amsterdam
Concreet020
StreetPro
Stichting Mee
Altra College

Referenties EventHands
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 Hoge- school van Amsterdam
Mw. I. de Vries – i.devries2@rocva.nl /
+31 6 5535 7836 – opleidingsmanager House of
Events ROC van Amsterdam
Dhr. C. v. Dongen – coen@faul.nl /
+316 2728 3175 – Directeur en producent Faul
productions (o.a. Mystic Garden, Dockyard festival)
Dhr. D. Smit – dicksmit@jongerenwerk.online /
06 3970 8807 - Consulent Jongerenwerk en
Jeugdbeleid
Dhr. P. Nieuwenhuizen P.Nieuwenhuizen@amsterdam.nl /
+316 8363 5362 - Accounthouder Cultuurpark
Westergasfabriek

Publicaties
Amsterdams Platform MDT, Kansen voor jongeren
in de stad, maatschappelijke diensttijd in
Amsterdam, APM - Amsterdam 2019
Gebiedsagenda West 2019, 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 - A’dam juni 2014
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Belangrijke partners Events4all

Additionele fondsen

1.
ClickF1
2.
Cliffordstudio
3.
ROC van Amsterdam – college 		
		Zuid
4.
Hogeschool van Amsterdam – 		
		
Lectoraat Sociale en Culturele
		Dynamieken
5.
Levvel (Spirit!)
6.
Mendex Groep
7.
Gemeente Amsterdam
8.
Stichting Alexander
9.
Westergas
10.
10.000 hrs
11.
Starters4communities

1.
2.
3.
4.
5.

Dichter Bij Huis –
ZilliZ registratiesysteem
Oranje Fonds –
Impact Generator
Steunfonds Amsterdam –
Impact Generator
Fundatie van Santheuvel Sobbe –
Impact Generator
Stichting v. Boschhuysen –
Impact Generator

Belangrijke investeerders
Events4all
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Steunfonds Amsterdam
ZonMw
Gemeente Amsterdam
Fonds 21
Instituut GAK
Fundatie van Santheuvel Sobbe
Stichting v. Boschhuysen
Fonds Welzijnswerk
Anton Jurgen Fonds
B-Challenged

19

Colofon
Tekst en samenstelling:		
Wim Haveman
Tekstredactie:			Samar Haddad
Vormgeving:			Veerle van Veen
					Robert Jan Jans
Fotografie:				Jop Langenhoff
					Nienke Berghuis
					Frank Schoevaart
B-Challenged - Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam - wim@eventhands.nl

