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Inleiding 
2020 begon met het afronden van Events4all, als proeftuin binnen het Rijksoverheids-
programma Maatschappelijke Diensttijd MDT en de opstart van het nieuwe project Impact 
Generator.  
Na 2019 lag er voor EventHands een perspectief met mooie ontwikkelingen, nieuwe 
verbindingen, maar ook met onrust en onzekerheden over de financiële situatie en 
verstevigde positie in de basis infrastructuur Jeugd in Amsterdam.  
Hiervoor ontwikkelde EventHands Events4all, het programma "Hands on Events 2020" – 
Wijken voor EventHands, maar vond in Amsterdam helaas geen grond voor uitvoering. Hier-
door moest de organisatie krimpen en ook werd het voor langdurig zieken lastig om in een 
bijgestelde functie te re-integreren.  
Met het krimpen van de formatie en het schakelen in de nieuwe situatie, ontstond er een 
hogere werkdruk. Dit had invloed op de begeleidingsrelaties met jongeren die niet altijd ten 
goede kwam en/of relaties en netwerken die onvoldoende onderhouden konden worden. 
Daarnaast was er Covid-19 die over ons en de rest van Nederland kwam en de fundering 
wegsloeg van alles waar EventHands op was gebouwd.  
Dit waren uiteraard factoren die consequenties hebben voor deelnemende jongeren en voor 
een kleine organisatie als EventHands die een niche-functie vervult binnen het sociale 
domein van Amsterdam.  
Ondanks deze omstandigheden zetten de medewerkers die door konden, de schouders 
eronder en wist het team vol energie de focus te leggen op alle ontwikkelingen die zich het 
afgelopen jaar voordeden. Dit verslag tekent hiervan de uitkomsten op. Terugkijkend op 2020 
concluderen we dat EventHands resultaten heeft geboekt om trots op te zijn. Dit is te danken 
aan de inzet van het team, het bestuur, de deelnemersraad, de Raad van Toezicht en de steun 
en het vertrouwen van Gemeente Amsterdam die geloven in wat EventHands doet en bereikt 
met jongeren. 
Met de steun van bovengenoemden en bijdragen van verschillende fondsen, is het 
EventHands gelukt overeind te blijven en door te starten met het nieuwe MDT-project; Impact 
Generator 2.0. EventHands, is in het kader van Social Return, ingeschakeld door de producent 
van het Nationale aftelmoment in de Johan Cruyf Arena. Een spetterendere afsluiting van 
2020, en begin het van 2021 had EventHands niet kunnen voorzien! 
 
Daarom nu een kort inhoudelijke terugblik op het bewogen jaar dat achter ons ligt. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Wim Haveman 
Founder EventHands 

 

 
 
E: wim@eventhands.nl | W: www.eventhands.nl  
A: Cliffordstudio | Cliffordstraat 38 | 1051 GV Amsterdam 
M: +31 634 107 233 
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Sociale firma 
Voor 2020 was de focus gelegd op de uitwerking van marketing voor opdrachtgevers en 
inkooppartijen op de producten en of diensten die voortkomen uit de bedrijfskolommen: 
 
M-Pwer – preventie & empowerment (coaching en succes-ervaring) 
Events4all – participatie & impact (training en events) 
Event Quality – evenementenbureau & leerwerkbedrijf (uitvoerende productie en crew) 
Mendex – uitzenden & detachering (arbeid en medewerkers) 
 

 
 

wer Mede 
 

 
 
Na het wegvallen van de events in 2020, de lockdown en de realiteit van de 1 ½ meter 
samenleving, is het ontwikkelproces van deze bedrijfskolommen tot stilstand gekomen. Het 
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komende jaar wordt hieraan een vervolg gegeven. Dit vervolg verhoudt zich tot het 
operationaliseren van de vier bedrijfskolommen waarlangs de sociale firma wordt ingericht 
met ieder zijn eigen dynamiek en verdienmodel(len). 
 
Want; 

- EventHands dient als handelsmerk voor Stichting B-Challenged, en Event Quality bv die 
samen de sociale firma vormen.  

- Opdrachtgevers weten EventHands in het kader van Sociel Return te vinden 
(https://socialezaken.info/nl/sociaal-inkopen/eventhands),  

- M-Pwer als kenniscentrum is in ontwikkeling. Hierbij stellen wij diverse modules 
(https://www.eventhands.nl/ontdek-eventhands) en onze expertise 
(https://www.movisie.nl/interventie/eventhands) beschikbaar voor andere partijen, 

- Ons MDT-programma (www.impactgenerator.nl) draagt bij aan een landelijk dekkend 
netwerk, en versterkt Events4all als projectafdeling van de firma. 

 
Zo kan het nieuwe EventHands businessplan op al deze onderdelen worden uitgewerkt en 
wordt 2021 een jaar van herijken, van een nieuwe focus en van nieuwe programma’s, zoals 
gevat in het nieuwe projectvoorstel Impact Generator 2.0, als onderdeel van Events4all. 

Amsterdams MDT Platform - AMP 
Het in 2019 gelanceerde lokale platform; Amsterdams MDT Platform (AMP) waarin alle 14 
Amsterdamse proeftuinen zich vertegenwoordigd zien, is duurzaam verbonden aan 
Gemeente Amsterdam en er wordt in samenwerking met o.a. 5 stadsdelen geëxperimen-
teerd met MDT. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een projectplan om APM een vaste plek in het 
Amsterdams bestel te laten vervullen en wordt hierin de samenwerking gezocht met het 
ministerie en ZonMw. 
 

 

Rijksprogramma Maatschappelijke Diensttijd - MDT 
In de eerste MDT-proeftuin deed EventHands mee met het Events4all programma, bestaande 
uit kortstondig, en tijdsgebonden modules.  
Dit programma werd in 2020 afgerond met de volgende resultaten: 
 
Bereikte jongeren:   147 
Ingestroomde jongeren:  111 
Uitgestroomde jongeren:  58 
Nog actieve jongeren:  26 
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Gestopte jongeren:  27 
 
Categorie A:    14  
Categorie B:    65  
Categorie C:   25 
Categorie D:   7 
 
Mede door de nieuwe en directe vorm van werven, en het aanbod van kortstondige en 
tijdgebonden modules waar Events4all op was gebaseerd, is geconstateerd dat de instroom 
van jongeren groeide. Als gevolg hierop heeft EventHands een nieuw MDT-aanbod opgezet; 
Impact Generator. Daarmee was dit voor EventHands de belangrijkste uitkomst van de 
proeftuin Events4all. Voor dit nieuwe aanbod heeft EventHands voor 2 jaar middelen ter 
beschikking gesteld gekregen vanuit het Rijk, additionele fondsen, subsidie, cofinanciering en 
eigen bijdragen. 

Impact Generator 
Jongeren tot 27 jaar krijgen de kans een eigen event te organiseren dat maatschappelijk bijdraagt 
aan de buurt en bijdragen aan de 17 duurzaamheidsdoelen, The Global Goals 2030. Impact 
Generator biedt hen met het Festival College de kans om niet alleen iets te betekenen voor de 
maatschappij, maar ook voor zichzelf. Tijdens hun Maatschappelijke Diensttijd zetten zij zich 
vrijwillig in voor een ander in hun eigen omgeving.  

Op het Festival College volgen ze workshops op het gebied van eventmanagement. Professionals 
uit het bedrijfsleven en festival- en evenementenbranche geven ze alle ins en outs. Daarnaast 
krijgen ze individuele en groep coaching om hun sociale en maatschappelijke skills te versterken. 
Alles wat ze hier leren brengen ze meteen in de praktijk door samen met anderen een eigen 
evenement te produceren.  
 
Of dit nou een evenement is om racisme in de buurt bespreekbaar te maken of dat ze voor de 
bewoners van een verzorgingshuis een feest organiseren om eenzaamheid tegen te gaan. Ze zetten 
zich in voor de samenleving, ontwikkelen hun talent, vergroten hun zelfvertrouwen en ontmoeten 
mensen met verschillende achtergronden. Dit alles onder het motto; ‘Impact bepaal je zelf!’ 
www.impactgenerator.nl  
 
Binnen Impact Generator wordt samengewerkt met satellietpartners, verspreidt over de windstreken 
van Amsterdam en wordt kennis gedeeld en verbonden aan Kenniscentrum M-Pwer, dat zowel een 
offline als online omgeving biedt voor partners om informatie met elkaar te delen. 
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Deelnemersraad 
De deelnemersraad is in 2020, gedurende de Covid-19 pandemie en de beperkende 
omstandigheden die dit voor EventHands met zich meebracht, nauw betrokken geweest bij 
het onderhouden van contact met oud deelnemers.  
Er kon niet worden samengekomen en voor uitvoering van projecten was geen ruimte. In de 
periode dat dit wel kon heeft de deelnemersraad verschillende activiteiten geïnitieerd, maar 
het contact met de jongeren vanuit EventHands zelf was zeer beperkt. 
Het opgezette plan om de raad een eigen budget te laten beheren om zaken voor de raad en 
deelnemende jongeren van EventHands te organiseren, krijgt in 2021 een vervolg. Zo kan de 
eigen positie en die van EventHands worden versterkt.  
Wel is de raad zeer nauw betrokken geweest bij de opzet van Impact Generator en adviseerde 
de raad EventHands bij de aanvraag voor de 4e MDT call, waarvan het ingediende en 
gehonoreerde voorstel het resultaat is.  
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Eindevenement  
Zaterdag 15 februari 2020 organiseerden jongeren de tweede editie van het evenement: 
Iedereen is Jarig, als afsluiting van het jaar en de toffe ervaringen die binnen Events4all waren 
opgedaan. Het podium Volta in Westerpark dat op die dag vol geprogrammeerd stond, stelde 
partnerorganisatie DOCK beschikbaar.  
Het was een groot succes en jongeren waren vol om ambitie en spraken over de organisatie 
van een EventHands festival in de zomer. Dat is er helaas niet van gekomen, maar een mooie 
impressie van dit vooralsnog laatste EventHands-event is terug te zien via deze link: 
https://www.facebook.com/EventHandsAmsterdam/videos/200108287737443/ 
 

 

“Succes” @ Cliffordstudio  
In het weekend van 14 februari vond ook een ander feestje plaats, namelijk de première van 
“Succes” in Cliffordtheater, het theater van Cliffordstudio, de thuisbasis van EventHands. In 
het stuk, geproduceerd vanuit de Theaterhuiskamer, stichting Kudde 
(http://www.kudde.info)  overwon een oud deelnemer van EventHands de plankenkoorts en 
ontdekte dat acteren en schrijven iets is waar deze jongere zichzelf mee kon uiten. Een 
bijzonder moment, voortgekomen uit warme relatie die beide organisaties hebben 
opgebouwd binnen Cliffordstudio.  
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Festival tour 2020 
1. Electric fireworks - Nationale aftel moment 2021 

https://www.at5.nl/artikelen/206499/terugkijken-kindershow-the-countdown-
ceremony-vanuit-de-arena 

Belangrijke verwijzers 2020 
1. Levvel 
2. StreetCornerWork 
3. Care Express / Opvoedpoli 
4. JSP Nieuw West/ Nieuw west 
5. HVO Querido 
6. WSP/ Jongerenpunten 
7. Concreet020 
8. Streetpro  
9. Stichting Mee 
10. Altra college 

Belangrijke partners 2020 
1. ClickF1 
2. Cliffordstudio 
3. ROC van Amsterdam – college Zuid 
4. Hogeschool van Amsterdam – Lectoraat Sociale en Culturele Dynamieken 
5. Levvel (Spirit!) 
6. Mendex group 
7. Gemeente Amsterdam 
8. Stichting Alexander 
9. Dock 
10. Starters4communities 

Belangrijke investeerders 2020 
1. Gemeente Amsterdam 
2. ZonMw 
3. Steunfonds Amsterdam 
4. Oranje Fonds 
5. Fundatie van Santheuvel Sobbe 
6. Stichting v. Boschhuysen 
7. DichterBijHuis 

 
 


