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Inleiding 
 
Met het opengaan van de samenleving in 2021 lagen er voor EventHands perspectieven met 
mooie ontwikkelingen en nieuwe verbindingen, maar ook met onrust en onzekerheden. 
Deze onzekerheden, ontstaan en ingegeven door Covid-19, ontstonden door het wegslaan 
van de fundering van EventHands. Met de brokstukken is een doorstart gemaakt. 
 
2021 begon met de uitvoering van Impact Generator, als vervolg op het succesvolle 
Events4all-programma en onderdeel van het Rijksoverheidsprogramma Maatschappelijke 
Diensttijd (MDT). Ook werd een nieuw team en netwerk opgezet om door te kunnen 
bouwen op wat over was.  
 
Dit alles had uiteraard consequenties voor de jongeren die worden bediend en voor een 
kleine organisatie als EventHands, die een niche-functie vervult binnen het sociale domein 
van Amsterdam. EventHands vervult de functie van kenniscentrum met een kleine 
uitvoeringspraktijk voor innovatie en verbetering en werkt samen met 7 satellieten. Dit 
netwerk van satellieten wordt in 2022 uitgebreid. 
 
EventHands als sociale firma blijft door Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam 
ĂĂŶŐĞŵĞƌŬƚ�ĂůƐ�͚ĂƐƉŝƌĂŶƚ�ƐŽĐŝĂůĞ�ĨŝƌŵĂ͛͘ Komend jaar wordt toegewerkt naar het predicaat; 
Sociale firma, waarbij het bedrijfsmodel wordt herijkt.  
 
Medewerkers voor uitvoering van Impact Generator zetten de schouders eronder en het team 
wist samen met de satellietpartners vol energie de focus te leggen op alle ontwikkelingen die 
zich het afgelopen jaar voordeden. Dit verslag tekent hiervan de uitkomsten op.  
 
Terugkijkend op 2021 heeft EventHands resultaten geboekt om trots op te zijn. Dit is te danken 
aan de inzet van de jongeren, het team, het bestuur, de deelnemersraad, de Raad van 
Toezicht, satellietpartners en het vertrouwen van gemeente Amsterdam. Zij geloven in wat 
EventHands doet en bereikt met jongeren. 
 
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  
EventHands wordt als merknaam gevoerd door Stichting B-Challenged & Event Quality BV. 
Deze organisaties vormen samen de sociale firma: EventHands  
 
    
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
EventHands biedt ondersteuning in de uitvoering van evenementen door jongeren te werven, 
te trainen en hen toe te leiden naar een betaalde (bij)baan als crewmember. 

�����������������������͚͙͘͠������
���������������������������������ǲaspirant sociale 
firmaǳ� ��� ��� ����� ������������� ��� ��� ������ ���� ������� �������� ���� ���� social return 
verplichting. Opdrachtgevers vinden EventHands via: https://socialezaken.info/nl/sociaal-
inkopen/eventhandsf en schakelen hen in op het gebied van crew en productie-
ondersteuning. 

Helaas is het inkopen door opdrachtgevers in 2021 vrijwel helemaal stil komen te liggen door 
Covid-19. De enige opdracht die nog is uitgevoerd, was met de nieuwjaarviering 20/21, 
waarover in het jaarverslag 2020 uitgebreid verslag is gedaan. Ook voor de viering van 21/22 
werd een beroep op EventHands gedaan, maar helaas werd deze opdracht weer ingetrokken 
door Covid. Spijtig want met gegenereerde middelen worden de activerings- en empower-
ment-���������ǯ������������������������������������Ǥ 

Mede door deze realiteit, werd na uitvraag over de stand van de firma door Bureau Social 
Return, Gemeente Amsterdam, in de persoon van Aisling Kloosterhuis & Paul Helmer, eind 
2021 vastgesteld d��� ����������� ȋ���� ���������Ȍ� ������� ����������� ���� ǲaspirant sociale 
firmaǳǤ�������������������������������������������������Ǥ�������͚͚͛͘������������������
de status wordt bijgesteld. 

 

http://www.eventhands.nl/
mailto:info@eventhands.nl
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EventHands is gespecialiseerd in toeleiding van kwetsbare jongeren en ontwikkelt zich als 
expertisecentrum op het gebied van jongeren & events. Trainingen en methoden in de 
portfolio van EventHands: 

- Festivalcollege Ȃ 12 workshops om in groepsverband een eigen event te organiseren  
- Crew academie Ȃ 6 trainingen om basiskennis op te doen om aan de slag te gaan op 

een evenement, afgetoetst in op een evenement 
- Hands on Events Ȃ 4 trainingen in de uitvoering van een evenement 
- Impact Generator - 12 workshops om in groepsverband een Impact event te 

organiseren voor de buurt. 
- Power of Peers Ȃ 6 trainingen over het opzetten van eigen Impact projecten en het 

aanjagen van verandering. 
- EventHands-aanpak Ȃ empowermentprogramma van 4 Ȃ 12 maanden met 

individuele coaching & begeleide groepsactiviteiten. 

Binnen de firma is vanaf 2022 het intellectueel eigendom en auteursrecht van de genoemde 
merken, trainingen, modules en methoden, ondergebracht binnen Event Quality bv en deze 
fungeert als zodanig als licentiehouder. 

Doelgroep & aanpak 
Wat de focus van EventHands ook is, de jongere en zijn ontwikkeling staat centraal. Intrin-
sieke motivatie, succeservaring en zelfregie zijn de bouwstenen om de jongere stappen te 
laten zetten.  
Om te voorzien in wat nodig is om jongeren de stappen te laten maken, hanteert 
EventHands indicatieve categorieën en wordt begeleidingstijd en de ondersteunings-
behoefte van jongeren in kaart gebracht. Op deze wijze is differentiatie en maatwerk 
mogelijk. 
 
EventHands werkt groepsdynamisch en individueel met de jongere en zet ervaringsgericht 
leren en inclusief samenleven centraal, ongeacht achtergrond, opleidingsniveau, onder-
steuningsbehoefte of ambitie. 
Het werken met heterogene groepen versterkt persoonlijke impact en inclusie. Dit krijgt 
invulling door diversiteit in onderwijs- en ambitieniveau, in culturele en etnische 
achtergrond en in steunend netwerk.  
 
Ondanks de uiteenlopende instap- en ambitieniveaus van jongeren die deelnemen, blijven 
twee verbindende factoren specifiek voor de doelgroepen van EventHands en haar 
satellietpartners: Kwetsbaar & Levensfase.  
 
In het geval van; Kwetsbaarheid, veel jongeren hebben in hun privéomstandigheden te 
maken met een achterstand of beperkende omstandigheid die kansengelijkheid in de weg 
staat. Ook de onzekerheden die voortkomen uit de realiteit van Corona, Klimaatverandering, 
een veranderende economie, oorlogen en alle instabiliteit die dit met zich meebrengt, zorgt 
voor onrust, stress en spanning bij jongeren. Dit is voor hen een gegeven, geen excuus, maar 
zegt niks over hun intellect of specifieke ondersteuningsbehoefte. 
 

http://www.eventhands.nl/
mailto:info@eventhands.nl
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Die ondersteuningsbehoefte komt met name tot uiting in de tweede factor; Levensfase. 
Vrijwel alle jongeren die deelnemen staan op het punt in hun leven dat ze op basis van hun 
mening autonoom keuzes maken en zich bewust worden/ zijn van het dragen van de 
consequentie(s) ervan.  
Vanuit deze eigen overtuiging werken ze aan persoonlijke en/ of professionele groei, willen 
ze een verschil maken en laten zien dat ze ertoe doen. Eenieder doet dit vanuit het eigen 
potentieel.  
Voor EventHands sluit het naar boven halen van, en het focussen op dit potentieel beter aan 
op de behoefte van jongeren die deelnemen. Maatwerk is hierop van toepassing. Het doel 
dat hierin wordt nagestreefd? Talentontwikkeling door middel van Empowerment en het 
verstevigen van de autonoom onafhankelijke positie van de jongere. 

Corona toonde aan dat we allemaal kwetsbaar zijn, jongeren in het bijzonder. Door de 
lockdown hebben jongeren dit meer dan ervaren en zij moeten deze ervaring nu een plek 
leren geven. Door de groepsdynamische benadering en het geven van individuele aandacht 
in een aansprekende en uitdagende omgeving, is EventHands in staat jongeren hierin bij te 
staan en perspectief te bieden.  

Onderzoek  
Onderzoek naar het effect van heterogene 
groepen op de persoonlijke impact van de 
jongere krijgt een vervolg.  
I.s.m. Hogeschool van Amsterdam is een vragenlijst ontwikkeld die momenteel wordt 
ingezet bij verschillende satellietpartners die het Impact Generator-programma draaien. In 
aansluiting op de vragenlijsten volgen storytellingworkshops op de groepen waarmee de 
vragenlijsten af zijn genomen. Medio 2022 wordt een eerste publicatie verwacht. 

Deelnemersraad 
EventHands heeft voor het uitwisselen van kennis en ervaring haar kenniscentrum 
opgetuigd en een actieve deelnemersraad als adviesorgaan in het leven geroepen. Voor 
meer info over één van de leden: https://www.impactgenerator.nl/maak-kennis-met-gina-
deelnemersraadslid/  

�������������������������������������������������������������������������������ǯ�����
adviseert satellietpartners in het opzetten van eigen deelnemersraden. Hier wordt in 2022 
een volgende slag in gemaakt. 

Mooi te vermelden hoe het organische verloop zichtbaar wordt, daar zittende raadsleden 
intern doorstromen als stagiair of groepsondersteuner en deelnemers uit de vorige Impact 
Generatorcyclus hun plek weer innemen.  

Voor meer info over de doorgestroomde stagiaire: https://www.impactgenerator.nl/maak-
kennis-met-wing/  

  

http://www.eventhands.nl/
mailto:info@eventhands.nl
https://www.impactgenerator.nl/maak-kennis-met-gina-deelnemersraadslid/
https://www.impactgenerator.nl/maak-kennis-met-gina-deelnemersraadslid/
https://www.impactgenerator.nl/maak-kennis-met-wing/
https://www.impactgenerator.nl/maak-kennis-met-wing/
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Financieel 
Mede door het uitblijven van opdrachten en door in 2021 minder trajecten te draaien dan 
verwacht, rond de stichting het jaar af met een negatief resultaat van ͂�͙Ǥ͛͛͠ǡ͘͘ daar vaste 
kosten gefinancierd, en lang lopende projectcontracten niet ontbonden konden worden. 
Het eigen vermogen was in 2020 al opgesoupeerd om de negatieve effecten van Covid-19 
op te vangen, waardoor het huidige vermogen nu ͂�͙͘͝͞ǡ͘͘ negatief, bedraagt. 
 

 
 

Gemeente Amsterdam stelt een dervingsubsidie 2021 beschikbaar voor organisaties binnen 
het sociaal domein die periodiek subsidie ontvangen en getroffen zijn door Covid-19. 
EventHands heeft hier een beroep op gedaan en is in afwachting van de behandeling.  
 
Middelen voortkomend uit de exploitatie van Event Quality bv zijn ter beschikking gesteld 
voor de uitvoering van Impact Generator. Dit programma loopt nog tot eind 2022. 
 

  

http://www.eventhands.nl/
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Maatschappelijke diensttijd - MDT 
MDT (https://organisaties.doemeemetmdt.nl) gaat voor jongeren over een ontdekkingsreis 
naar de beste versie van jezelf. De kern van ieder MDT-project is maatschappelijke en 
persoonlijke impact: 

1. Jongeren doen (op termijn) iets voor een ander en/of de samenleving. 
2. Jongeren ontwikkelen vaardigheden en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. 
3. Mensen van jong tot oud in al hun diversiteit ontmoeten elkaar. 

In 2018 ging het nog om maatschappelijke inzet binnen een vrijwillig kader en viel MDT 
onder het ministerie VWS, waar SZW en EZ integraal deel van uitmaakten. De resultaten uit 
deze integrale benadering waren hoopgevend: 

x Iets doen voor een ander/samenleving 94%, 
x Talentontwikkeling 71% 
x  Ontmoetingen 74% 

Ook hebben jongeren hun netwerk versterkt: 48% geeft aan waardevolle contacten te 
hebben overgehouden aan MDT. MDT heeft voor een deel van de jongeren ook directe 
gevolgen voor de toekomst. Zo gaat dankzij MDT 7% van de jongeren een opleiding volgen, 
heeft 4% een baan gevonden, gaat 16% vrijwilligerswerk doen en is 11% van de deelnemers 
Ǯ�����������ǯ����������Ǥ 

VWS zette 4 calls uit tussen 2017 en 2021, per call opgedeeld in A/B/C. De behaalde 
resultaten hebben ertoe geleid dat het MDT-budget omhoog is gegaan, van 20 mln in 2018 
naar 60 mln in 2021 naar 160 mln in 2022, en structureel middelen tot 2026 (100 mln per 
jaar) beschikbaar is gesteld.  

Ook is MDT nu ondergebracht bij OCW met de ambitie om het dubbele aantal jongeren (nu 
30.000) te bereiken  en te activeren, waarbij de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden 
een belangrijk speerpunt wordt. Verbinding met Onderwijs is hiermee niet meer weg te 
denken, al dient het aanbod nog wel altijd een vrijwillig karakter te hebben.  

EventHands biedt sinds 2018 MDT-trajecten aan voor jongeren. Oktober 2021 is 
EventHands aangemerkt als MDT-proof, binnen een pilot voor het opzetten van een MDT-
label. Dit label dient als kwaliteitskenmerk voor organisaties om aan te tonen dat ze 
voldoen aan de gestelde voorwaarden voor MDT-organisaties en om subsidie aan te vragen 
binnen een call.  
EventHands kreeg diverse punten van aandacht met mogelijke verbeterpunten. Dit gaat 
onder andere over deelnemersparticipatie irt werving en betere MDT positionering binnen 
het partnerschap.  
EventHands is MDT-proof bevonden op basis van; visie, inhoud, organisatie en het lopende 
MDT-programma: Impact Generator 2.0  

Impact Generator 2.0 
EventHands heeft voor uitvoering van dit programma, 2 jaar middelen ter beschikking vanuit 
het Rijk, additionele fondsen, subsidie, cofinanciering en eigen bijdragen. Het programma 
loopt van 01 december 2020 t/m 31 december 2022 en wordt decentraal aangeboden.  
  

http://www.eventhands.nl/
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Decentrale organisatie 
EventHands voert een kleine uitvoeringspraktijk en fungeert als kenniscentrum binnen het 
netwerk van satellietpartners die Impact Generator aanbieden, verspreidt over de 
windstreken van Amsterdam en er buiten. 

Stichting IMD Ȃ  stadsdeel West en 
Nieuw West 

Stichting Stable Ȃ stadsdeel West & 
Zuidoost 

St. Prospect Eleven Ȃ stadsdeel 
West & Zuidoost 

El Mazouni coaching en 
sportbegeleiding Ȃ stadsdeel Nieuw 
West 

Stichting Reboost Ȃ stadsdeel 
Zuidoost 

Stichting Warm Welkom Ȃstd 
Noord 

ROC van Amsterdam Ȃ std Zuid 

Impact Generator is uitgewaaid naar Almere waar, in samenwerking met Floriade Expo 
2022, 24 jongeren Impact Generator zullen volgen en er mbo-niveau 1 & 2 stageplekken 
worden ingevuld door studenten van ROC van Amsterdam in 2022.  

 

FESTIVAL COLLEGE
BE THE CHANGE /
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Resultaten en financiering 
In twee jaar tijd zal EventHands in samenwerking met de satellietpartners 240+ jongeren 
bedienen binnen het Rijksoverheidsprogramma MDT. 
 
Het programma is tot stand gekomen met 
subsidie van ZonMw en publiek & private 
cofinanciering, in cash en in kind.  
 
Toegekende fondsen uit 2019 zijn met 
instemming geïncorporeerd in dit grotere 
programma. Dit stelde EventHands oa in staat 
een digitaal platform te ontwikkeling voor de 
werving en communicatie met en voor partners.   
 
Twee co-financiers stapten uit, in overeenstemming met een andere co-financier en 
EventHands. Een nieuwe co-financier stapte in en dekte de kosten, samen met de andere co-
financier en EventHands. Zo konden in het eerste Impact Generatorjaar, ondanks Covid-19, 
mooie resultaten worden geboekt. 
 
Bereikte jongeren:               103 
Ingestroomde jongeren:    69 
Gecertificeerde jongeren:    69 
Nog actieve jongeren:    14 
Uitgestroomde jongeren:   55 
  
Workshops:     65 
Impact Events:    10 
Gecreëerde stageplekken Entree/ Nv2 13 

Impact Generation 
In navolging op Impact Generator ontstond het idee van Impact Generation, als programma 
voor call 5A, welke medio 2022 wordt gepubliceerd en opengezet. EventHands is hard bezig 
dit idee, samen met de satellietpartners en jongeren, om te zetten in conceptprogramma en 
te verbinden aan nieuwe partners. 
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Belangrijke partners 2021 
1. Gemeente Amsterdam 
2. ClickF1 
3. Cliffordstudio 
4. ROC van Amsterdam ʹ College Zuid 
5. Hogeschool van Amsterdam ʹ Lectoraat Sociale en Culturele Dynamiek 
6. Amsterdams platform MDT 
7. Solid 
8. Satellieten: 

a. Stichting Stable 
b. Stichting IMD 
c. Stichting Warm Welkom 
d. Stichting Reboost 
e. El Mazouni coaching en sportbegeleiding 
f. Stichting Prospect Eleven 
g. Stichting James  
h. Floriade academie 

7. Stichting Alexander 
8. Dock 
9. Starters4communities 

Belangrijke investeerders 2021 
1. Gemeente Amsterdam stadsdeel West 
2. ZonMw 
3. Steunfonds Amsterdam 
4. Oranje Fonds 
5. Fundatie van Santheuvel, Sobbe 
6. Stichting v. Boschhuysen 
7. ClickF1 
8. Floriade Expo 2022 

http://www.eventhands.nl/
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