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Jaarrekening Doen Doet 2018
Subsidies
Organisatie
Kenmerk
Stadsdeel West
SBA-011739
Stadsdeel Oost
SBA-011878
Stadsdeel NW
SBA-010471
Meedoen Werkt
Fact: BET1604
DOENDOET01
Fact: BET1707
DOENDOET02
Fact: BET2709
DOENDOET03
Fact: BET1311
DOENDOET04
Stadsdeel Oost
SBA- 010475
Gemeente Den Haag ABBA/8004009/
VOS-1593
Gemeente

Facturen
Combiwel
Honingraat

Contante bijdrage
Storting contante bijdrage

Project
Samen Kappen 2018
Samen Kappen 2018
Samen Kappen 2018
Samen Kappen 2018

Bedrag
€ 33.218
€ 16.259
€ 1.218
€ 7,500

Samen Kappen 2018

€ 7,500

Samen Kappen 2018

€ 7,500

Samen Kappen 2018
ZZPlace Werkt 2018

€ 7,500
€ 12.000,-

Taalbom

€ 12.500,-

TOTAAL SUBSIDIES

€ 105.195

Taalbom
Taalbom

€
€

100,1.500,-

TOTAAL FACTUREN

€

1.600,-

Samen Kappen

€

169,97

Balans
Vlottende activa
Debiteuren
Overlopende activa
Liquide middelen

5.519
680
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€ 6.199

Totaal activa

Stichtingvermogen

€

Crediteuren
Overlopende passiva

€ 5.502

Totaal passiva

€ 6.199

697

Baten en lasten
Baten
Omzet
€
1.770
Ontvangen subsidies € 105.195
Totaal baten

Lasten
Projectkosten
Algemene kosten

€ 106.965

€ 104.389
€
414

Totaal lasten

€ 104.803

RESULTAAT

€

2.162

Evaluatie Taalbom
Taalbom is een activiteit met als doel de integratie van allochtone vrouwen in de
Nederlandse samenleving te bevorderen. Taalbom houdt in:
➢ Een cursus Nederlands gecombineerd met bewegen op muziek. Deze praktische
cursus wordt uitgevoerd in buurtcentra en is gericht op vrouwen die niet of
nauwelijks Nederlands spreken.
➢ Het stimuleren van allochtone vrouwen om Nederlands te blijven spreken, onder
meer via contacten met Nederlandse buurtbewoners.
➢ Het geven van voorlichting over buurthuisactiviteiten en het stimuleren van
allochtone vrouwen om aan deze activiteiten deel te nemen.
➢ Het stimuleren van allochtone vrouwen om vrijwilligerswerk uit te voeren.
In totaal zijn:
• In Den Haag 6 Taalbomcursussen gegeven.
Evaluatie Taalbom Den Haag
Inleiding
Taalbom is een activiteit van stichting Doen Doet en heeft als doel de integratie van
allochtone vrouwen in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Taalbom houdt in:
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➢ Een cursus Nederlands gecombineerd met bewegen op muziek. Deze praktische
cursus wordt uitgevoerd in buurtcentra en is gericht op vrouwen die niet of
nauwelijks Nederlands spreken.
➢ Het stimuleren van allochtone vrouwen om Nederlands te blijven spreken, onder
meer via contacten met Nederlandse buurtbewoners.
➢ Het geven van voorlichting over buurthuisactiviteiten en het stimuleren van
allochtone vrouwen om aan deze activiteiten deel te nemen.
In totaal zijn 6 Taalbom cursussen gestart in 2018. Te weten:
2 x cursus 1
2 x cursus 2
2 x cursus 3
Evaluatieperiode
Van januari 2018 t/m december 2018
Resultaten
Cursisten
In totaal 109 namen deel aan Taalbom, als volgt verdeeld:
41 x cursus 1
36 x cursus 2
32 x cursus 3
Gemiddeld aantal deelnemers per cursus: 18
Nationaliteiten
De volgende nationaliteiten namen deel aan de cursus:

Met name Turkse en Marokkaanse

Syrische

Iraanse

Chinese

Griekse

Poolse, Bulgaarse

Ghanese, Kaapverdiaanse,, Somalische

Zuid-Amerikaans

Surinaamse
Locatie
De cursus(sen) werd(en) gegeven op de volgende locatie(s):
Buurtcentrum de Mussen, Hoefkade 602, 2526 CM Den Haag

Bewegen op muziek-Nederlands spreken - het groepsgevoel - doorstroming
Algemeen
Zoals ieder jaar weer zien we dat de kennis van de Nederlandse taal sterk verbeterd is bij
de deelnemers. De motivatie middels het volgen van Taalbomlessen is bij de meeste
vrouwen bovengemiddeld groot in vergelijking met reguliere taallessen.
Uitgelicht
De vrijdag voor Koningsdag. De vrijwilligsters - vrouwen die zelf meedoen met Taalbomstaan klaar om de vrouwen op te vangen. Ze hebben net de gymzaal versierd en de spullen
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klaar gezet.
De vrouwen komen binnen, sommigen al gekleed in oranje. Eerst een kopje thee en een
kleine tompouce. Vervolgens starten we met onder andere Oudhollandse spelletjes; een
kennis/taalquiz over het koningshuis in de vorm van ‘ren je rot’. Koekhappen, blikgooien,
estafetteloop - snel uit je oranje pak zodat de volgende die aan kan trekken.. De vrouwen
hebben de grootste lol, moedigen elkaar aan en vinden het blikgooien het allerleukst.
Na het weekend staat iedereen weer in de les en wordt er eerst nog nagepraat over de
leuke activiteit. Later in het jaar houden we een picknick in het Westbroekpark na een fikse
wandeling met informatie over het park. De vrouwen vinden het fantastisch. Ze wonen hier
soms al jaren en zijn bijna nooit hun wijk uit geweest. Nu ontdekken ze pas hun eigen Den
Haag op een veilige manier in een vertrouwde omgeving, namelijk met hun eigen
Taalbomgroep. Maar ook zonder ‘de juf’ gaan de vrouwen -van alle nationaliteiteninmiddels samen op pad naar plekken waar ze eerder of nooit zijn geweest. Samen
wekelijks wandelen in het Zuiderpark, maar ook met een klein groepje naar Amsterdam en
Volendam; een fantastische ervaring!
Terug naar de wekelijkse lessen.
Leyla laat weten dat ze even niet komt; ze krijgt een stipbaan in het buurtcentrum de
Mussen en mag na haar inwerkperiode gewoon weer meedoen onder ‘stip tijd’ . Mevrouw
Unlu moet de lessen missen omdat haar inburgering is gestart. Doorstroming vindt plaats
naar de Werkplaats, naar werk, inburgering, naar reguliere sport elders in de wijk ,
computerles, wandelgroepen etc. Het nadeel is dat wij 3 Taalbomcursussen te kort komen
om ook in de middag les te geven zodat een mevrouw Unlu Taalbom kan combineren met
haar inburgering want nu kunnen vrouwen hun les of werk niet combineren met onze les.
Doorstroming naar Taalbom loopt inmiddels vanzelf omdat er nog steeds nauw wordt
samengewerkt met De Rubenshoek, gezondheidscentrum De Koning, de scholen en de
artsen in de buurt.
De grootste ontwikkeling is echter, dat vrouwen empoweren; ze ondernemen zelf
activiteiten, ze sturen hun mannen naar sportlessen, en ze stimuleren elkaar tegenwoordig
zo, dat nieuwe vrouwen snel overtuigd raken dat Taalbom gezond voor ze is en ook
leerzaam is. Het initiële doel van Taalbom is en blijft het verbeteren van de Nederlandse
taal wat ieder jaar weer buitengewoon succesvol behaald wordt. Het mooie is dat het
project veel meer dan dat bewerkstelligt op gebied van zelfredzaamheid, emancipatie en
algehele verbetering van de levenskwaliteit van de deelnemers. Kortom; Taalbom is hier
om te blijven.
Evaluatie Samen Kappen
De Samen Kappen kapsalon is een gratis beauty en kapsalon voor en door buurtbewoners
in de Amsterdamse stadsdelen Nieuw West, Oost en West. Bezoekers die zich geen
uiterlijke verzorging kunnen veroorloven worden daar verwend. In ruil daarvoor geeft de
bezoeker aan wat voor klusje hij of zij kan doen in het buurthuis of in de buurt. Daarnaast
worden de bezoekers ingeschreven en ondersteund bij hun zoektocht naar werk of dag
invulling. Er wordt bv. uitgezocht of ze behoefte hebben aan maatschappelijke hulp of
Nederlandse les. Maar er wordt vooral uitgezocht waar hun talenten liggen en wat ze
daarmee kunnen doen. Dit project wordt sinds december 2012 met groot succes uitgevoerd.
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Inleiding algemeen
We hebben weer 5 maal het project Samen Kappen mogen uitvoeren in Amsterdam.
Hieronder volgen de evaluaties per stadsdeel.
Samen Kappen Nieuw West
Locaties
Social Garden
van januari
Het Pluspunt
van mei
Het Anker
van februari

t/m april
t/m december
t/m december

2018
2018
2018

Inleiding
Beide ‘Samen kappen’ salons zijn verhuist. In februari 2018 van De Buurtzaak naar Het
Anker en in mei 2018 van Social garden naar Het Pluspunt. We hadden een late start in Het
Anker omdat we niet meer terecht konden in De Buurtzaak dit jaar en begin dit jaar intensief
op zoek moesten naar een nieuwe locatie.
Cijfers
Social Garden

Pluspunt

Anker Gemiddeld
Per locatie

Vaste vrijwilligers

15

9

14

12

Incidentele vrijwilligers

32

160

30

74

Klanten/ bezoekers:

138

193

111

147

28

47

49

41

3

3

3

3

29

58

60

49

Doorverwezen :
Werk gevonden/
Concrete stappen naar werk
Nieuwe
klanten ingeschreven

Social Garden
Omdat de coördinator van Samen Kappen een andere koers wilde varen dan stichting Doen
Doet hebben we helaas afscheid van haar moeten nemen. Dit had een groot effect op haar
trouwe fans en deelnemers waardoor niet iedereen is meeverhuisd naar Het Pluspunt (op 5
minuten afstand van de Social Garden). Buiten heel jammer is dit ook zeer positief. Veel
klanten bleven hangen bij Samen Kappen en waren moeilijk te bewegen om ook iets anders
te gaan doen en/of een vrijwilligersklus uit te voeren. Een groot gedeelte van de deelnemers
van de Social Garden is uit zicht geraakt. Met onze nieuwe frisse start bij Het Pluspunt
kunnen we ons weer concentreren op doorstroom en het uitvoeren van vrijwilligersklussen.
Doorstroom/matches
3 taalmaatje geworden.
3 taalmaatje gekregen.
1 gezondheidsambassadrice in Stadsboerderij Osdop / Project ‘Moeder en kind op
gezonde tour’ geworden.
1 werk gevonden als bouwkundig tekenaar.
1 schoonmaakwerk gevonden.
1 doorverwezen naar Jolanda Lijnzaad, participatiemakelaar Nieuw West.
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1 doorverwezen naar Hippe Heks/Honingraat/Pluspunt, wil naailes geven
2 doorverwezen naar Startpunt.
1 doorverwezen naar Samen Kappen Noord.
1 opleiding kapster/ schoonheidsspecialiste.
1 eetproject gestart in de Honingraat.
12 doorverwezen naar Nederlandse les.
Het Pluspunt
Twee nieuwe coördinatoren zijn in mei begonnen. Ze komen samen op woensdag van
9.30u tot 13.30u en donderdag van 13u tot 17u. De woensdagen worden erg druk bezocht
door vrouwen met schoolgaande kinderen. De donderdagmiddag is meer in trek bij vrouwen
met oudere kinderen. Dit zorgt voor een mooie balans. Samen Kappen in het pluspunt is als
enige een echte vrouwenkapsalon. Naast knippen, is deze salon een ware beautysalon:
men komt voor epileren, stylen, verven en gezichtsbehandelingen. Er wordt gewerkt met
een ruilsysteem en de dames nemen voor iedere behandeling iets van boodschappen mee
of zelfgemaakte lekkernijen. Daarnaast wordt er gewerkt aan concrete vrijwilligersklussen
i.s.m. Het Pluspunt.
Doorstroom/matches
1 vrijwilliger; een nieuwkomer krijgt hulp in haar studie oriëntatie en krijgt tevens begeleiding
in NT2
1 vrijwilliger is begonnen met een weerbaarheidstraining bij Sezo
1 vrijwilliger heeft diverse klussen als kapster/styliste voor Marokkaanse bruiloften en
feesten
1 klant is in contact met het repair cafe om de mogelijkheden te bespreken voor
vrijwilligerswerk.
1 vrijwilligster gekoppeld aan Blik op Talent en gestart met een opleiding aan de ROC top,
studierichting facilitair.
1 vrijwilligster is begonnen met een kapperscursus.
1 vrijwilligster heeft een stageplek gekregen bij Tante Tosti: een cateringbedrijf die 50plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen
40 hulp bij huisvesting, uitkeringsperikelen, en nog vele andere ondersteunende adviezen
door onze coördinatoren zelf die o.a. ook contact opnemen met de betreffende instanties.
Toelichting cijfers
Het Pluspunt heeft vele activiteiten en Samen Kappen blijkt het drukstbezochte activiteit te
zijn. Elke week wordt er minstens een uur besteed aan Nederlandse les. De vrouwen die de
kapsalon bezoeken zijn zeer enthousiast en trouw; zij komen iedere week, ook als zij geen
behandeling nodig hebben. Veel van deze vrouwen leven een geïsoleerd bestaan, waarbij
zij voornamelijk bezig zijn met het verzorgen van hun kinderen. Veelal doen zij dit alleen en
zonder partner. Naast Nederlandse les en hulp bij het vinden van (betaald) werk, heeft
Samen Kappen daardoor een bijzondere maatschappelijke functie in het buurthuis. Er
worden nieuwe vriendschappen gesloten, er wordt samen gekookt, gekletst en het is een
waar Na geworden waar de dames iedere week naar uitkijken.
Het Anker
Na grote strubbelingen en bijna toch niet terecht kunnen in Het Anker zijn we helemaal op
onze plek terechtgekomen. De samenwerking met buurthuis medewerker Nelly Monchen
moet ook zeker even vermeld worden omdat deze zo buitengewoon fijn is.
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Doorstroom/matches
2 hebben de inburgeringscursus gehaald.
2 (dezelfde als hierboven) zijn voor een extra talencusus aangemeld, beiden volgen nu
weer na de inburgeringscursus een taalcursus bij toptaal.
1 heeft tot eind 2018 aan de vrijwilligers manicure les gegeven.
1 heeft een baan gevonden bij een hotel.
1 heeft een taalmaatje gekregen
1 leest iedere maandag met Nederlandse boekjes met 2 vaste vrijwilligers.
1 heeft proefgedraaid in een waxsalon, ze is helaas niet aangenomen omdat haar
Nederlands nog niet goed genoeg was.
1 heeft proefgedraaid bij Deli Frans, helaas heeft dit bedrijf haar uiteindelijk niet
aangenomen.
1 is nu ook vrijwilliger voor Combiwel, zij is daar tolk voor Eritrese dames.
4 zijn er doorverwezen naar taallessen.
1 heeft werk gevonden bij een cateraar.
1 doet een knipcursus op donderdag.
1 doet een cursus Engels om haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
1 geholpen met uitkering mogen behouden en naast de voedselbank ook aangemeld bij de
kledingbank.
1 krijgt iedere maandag ondersteuning met het bijhouden van haar post. Haar toeslagen zijn
geregeld en er zijn betalingsregelingen getroffen (zij heeft schulden omdat zij haar post
vaak niet begrijpt vanwege onvoldoende kennis van de Nederlandse taal).
6 knippen en verzorgen 1x in de twee weken mantelzorgers. Dit op de dag van de
mantelzorgers in Het Anker en Het Blommetje. Het is een goede oefening voor de taal en
ze leren beter knippen. Daarnaast zetten we de mantelzorgers die al voor heel veel mensen
wat doen in het zonnetje.
3 knippen voor HVO Querido 1 keer per maand mannen en vrouwen die geen thuis hebben
en lager aan wal zijn geraakt. Hiervoor krijgen de vrijwilligers die dat doen een vergoeding.
20 hulp bij toeslagenaanvragen, uitkeringsperikelen, en nog vele andere ondersteunende
adviezen door onze coördinatoren zelf die o.a. ook contact opnemen met de betreffende
instanties.
Besparing kosten gemeente Amsterdam
Er zijn 3 vrijwilligers vanuit een bijstandsuitkering uitgestroomd naar betaald werk. Dit levert
de gemeente Amsterdam een besparing van € 3.9000,- op. Het project Samen Kappen
heeft de projectkosten hiermee ruimschoots terugverdiend.
Samenwerkingsverbanden
1. Combiwel
2. VCA
3. HVO Querido
4. Nisa voor Nisa
5. Dress for Succes
6. Sezo
7. Social Garden
8. Huis van de wijk Het Anker
9. Huis van de Wijk ’t Pluspunt
10. WPI
11. Top taal
12. UWV
13. Voedselbank
Stichting Doen Doet
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14. Blik op Talent
15. Tante Tosti
16. AMSTA
17. Vluchtelingenwerk
18. COA
19. Jekuntmeer

Samen Kappen Oost
Locatie:
Tugulaweg
Periode:
Januari t/m december 2018 (exclusief schoolvakanties)
Cijfers
Vaste vrijwilligers:

79

Klanten:

96

Doorverwezen/ eigen
Initiatief
opgezet:

30

Werk gevonden/ concrete
Stappen richting werk gezet:

3

Doorstroom/ matches
2 kinderopvang Tugelahuis.
1 vaste vrijwilliger geworden in Huis van de Wijk De Pijp.
5 doorverwezen naar projecten elders in Oost.
4 vrijwilligers zijn actief ingezet voor buurtbewoners.
2 zijn stappen aan het zetten richting een opleiding manicure/ pedicure.
1 is begonnen met een opleiding manicure/ pedicure.
2 hebben een betaalde baan in de kinderopvang gevonden.
16 zijn doorverwezen naar verschillende instanties. Deze doorverwijzingen en tips worden
veelvuldig gedaan maar kunnen wegens drukte niet administratief bijgehouden worden. De
werkelijke cijfers liggen veel hoger.
Toelichting
Dit zijn de cijfers van dinsdag en woensdag op de Tugelaweg.
Er is een hechte klantenkring van vrijwilligers ontstaan, vooral door het sociale aspect van
de kap- en beauty salon. Coördinator Mym merkte dat er heel veel behoefte was aan
sociaal contact en hulp. Mede door Samen Kappen is er een mooi netwerk ontstaan om
ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld ouderen, die afhankelijk zijn van thuiszorg toch, door
matches, een keer extra de deur uitkomen voor onder andere een boodschap, koffiedrinken
in het buurthuis. Er worden ook kleine klusjes in huis uitgevoerd. Onze vrijwilligers staan
ook klaar voor elkaar. Wat dat betreft hebben we er 79 matches bij!
De symbiose tussen de buurt en bewoners krijgt steeds hechtere vormen door de
samenwerking en ondersteuning door niet alleen Samen Kappen, maar ook de relatie met
andere instanties als Dynamo, Post Oost, De Kraaipan en Boost, die de mensen aan ons
doorsturen zorgt voor een completere hulpverlening. Opvallend is dat veel instantie mensen
aan ons doorsturen die dan geneigd zijn om bij ons te blijven hangen. Zo ontstaat er een
behoefte aan meer tijd en/of mensen om een grotere uitstroom te bewerkstelligen.
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De samenwerking tussen Netwerk Pro & Samen Kappen heeft ervoor gezorgd dat
hoogopgeleide vrouwen uit met name Syrië ook als vrijwilliger willen ingezet worden in de
kapsalon in ruil voor Nederlandse taal ondersteuning bij Samen Kappen. Via Viia krijgen we
ook veel vrijwilligers.
Samenwerkingsverbanden:
• Upcycle
• Indische Buurt Balie
• Post Oost
• Sipi
• Civic
• VIAA
• WPI
• Stadsdeel Oost
• Civic (Vonk)
• Boot
• MOI
• Streetsmart
• Speeltuin Batavia
• Islamitische school El Faroeq Oma
• Meevaart
• Accu
• Wijkbeheerders Eigen Haard
• Bakkie op het Plein
• Flevohuis
• Weggeefmarkt Amsterdam Blend Community
• Jekuntmeer
Samen Kappen West
Locaties:
Centrum Kijkduin
Buurtkamer De Bestevaer
Periode:
Januari t/m december 2018 (exclusief schoolvakanties)
Cijfers
Kijkduin
Vaste vrijwilligers:
Incidentele
Vrijwilligers:
Nieuwe
klanten ingeschreven:
Doorverwezen/ eigen
Initiatief
opgezet:
Werk gevonden/ concrete
Stappen richting werk gezet:

De Bestevaer

22

18

206

31

128

59

24

2

8

1
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Locatie Kijkduin
Doorstroom/ matches
● 2 hebben de inburgeringscursus gehaald.
● 1 heeft zich aangemeld voor een Nederlandse taalcursus van de gemeente om
beter Nederlands te leren.
● 1 heeft een wax cursus gedaan.
● 3 hebben een baan gevonden, 1 in de catering, 1 in een kledingzaak en 1 bij een
sauna.
● 1 gaat proefdraaien in een wax salon
● 1 is nu ook vrijwilliger voor combiwel, zij vertaald voor de andere Eritrese dames , is
naast vrijwilligers werk hier
● 4 klanten zijn er doorverwezen naar taallessen van de gemeente.
● 2 zijn bezig met inburgeringscursus
● 3 vrijwilligers zijn taal coaches en oefenen op afspraak
● 3 zijn doorverwezen naar vrijwilligers centrale
● 2 zijn doorverwezen naar de gemeente voor ondersteuning
● 1 aangemeld bij de kappersacedemie, begint april 2019
Op deze locatie zelf worden vooral veel vrijwilligersklussen uitgevoerd buiten de beauty- en
kapsalon. Als we deze matches meetellen dan komen we op ruim 100 doorverwezen
deelnemers.
Extra info
Door Fay Eijken:
- Zebib→ Zebib is ontzettend aan het groeien. Haar Nederlands wordt met de dag
beter en ze is ontzettend gemotiveerd. Ze heeft haar inburgeringscursus gehaald en
wilt graag nog beter Nederlands leren zodat ze volwaardig kan deelnemen aan de
Nederlandse Samenleving. Door haar enthousiasme heeft ze extra
vrijwilligerswerkzaamheden op haar genomen. Zo helpt ze voor een ander buurthuis
vertalen. Ze helpt met het vertalen zodat wij een cv voor andere niet
Nederlandssprekende Eritrese dames kunnen maken.
We hebben in de zomer voor haar een waxcursus geregeld en ze gaat nu
proefdraaien in een wax salon
- Abdel→ Abdel heeft zijn inburgeringscursus gehaald en heeft werk gevonden bij de
Zara. Nu is Abdel niet heel gelukkig bij de Zara omdat hij daar in het magazijn moet
werken en hierdoor krijgt hij last van zijn rug. Maar omdat Abdel diep in ons hart zit
help ik hem verder te solliciteren.
- Voor Samira een incidentele vrijwilliger heb ik een cv geschreven en verschillende
passende vacatures gevonden. We zijn druk bezig om te zorgen dat zij weer kan
gaan werken.
- Voor Mostapha heb ik ook verschillende sollicitaties uitgestuurd.
- Soumaya wil graag volgend jaar de kappersopleiding doen. We zijn bezig om haar
situatie beter te krijgen, zodat ze met een gerust hart volgend jaar kan studeren.

Locatie Bestevaer
Toelichting op de cijfers van de Bestevaer.
Vanaf medio april 2018 is er een wissel van coördinator geweest. Het is niet zo leuk
te moeten melden dat de vrijwilligers en deelnemers grotendeels zijn weggebleven
omdat zij hadden gewild dat deze coördinator zou blijven. De reden van het vertrek
van de vorige coördinator was dat zij zich weinig tot niet richtte op doorstroom van
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de deelnemers en stimulatie van vrijwilligerswerk.
De nieuwe plek op de Willem de Zwijgerlaan bleek niet te lopen. We hebben er veel
werk van gemaakt om buurtbewoners aan te trekken maar om niet te verklaren
redenen is het niet gelukt. We hebben uiteindelijk kniples en les in uiterlijke
verzorging gegeven aan de vaste vrijwilligers kunnen geven aan de 15 overgebleven
vaste vrijwilligers.
Inmiddels zijn we weer verhuisd. We hebben nu een geweldig goed lopende salon in
Da Costa in de Kinkerstraat.

Doorstroom/ matches
Voor vrijwilliger Shiawash hebben we een stageplek geregeld bij George Haircuts. En
daarnaast hebben we hem ondersteund bij het doen van meerdere sollicitaties.
Vrijwilliger Christien verzorgde les in haren knippen op onze locatie in De Bestevaer.
Onze vaste vrijwilligers zijn meeverhuisd naar Da Costa.
3 van onze vaste vrijwilligers hebben de bezoekers van de talentenbeurs verwend. Zij
hebben hier ieder een cadeaubon van € 50,- gekregen. Daarnaast hebben 3 andere vaste
vrijwilligers tegen een vrijwilligersvergoeding de uiterlijke verzorging van mantelzorgers op 2
verschillende locaties verzorgd.
Samenwerkingsverbanden:
• ABC West
• Akros
• Buurthuis De Tagerijn
• Samen Doen
• Verscheidene taalaanbieders.
• WPI
• ZZPlace
• Vrouwenacademie West
• Elance Academie
• Sipi
• 1001 kracht
• Dress for succes
• Mentrum
• Cordaan
• Vluchtelingenwerk
• En nog veel meer

Evaluatie ZZPlace Werkt
Januari t/m december 2018
Het was weer een roerig jaar. Van de 8 deelnemers zijn er 4 successen op gebied van het
vinden van betaalde arbeid, 1 succesvol in het niet verdwijnen van de arbeidsmarkt en
oplossen van schulden, 1 aanzienlijk dichter bij de arbeidsmarkt terecht gekomen en 2
trajecten die niet succesvol geëindigd zijn vanwege voortijdige uitval van de betreffende
deelnemers.
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Aantal arbeidsuren
525 uren aan de begeleiding van 8 deelnemers waarvan 240 betaalde en 285 vrijwillige
uren.
Aantal opdrachtnemers en vrijwilligers
Opdrachtnemers:
6
Vaste vrijwilligers:
191
Incidentele vrijwilligers:
533
Algemene conclusie
Als we alle deelnemers bij elkaar optellen hebben we een bereik gehad van 892 blije
participanten. Opvallend is dat de gemeente Amsterdam met het in totaal subsidiëren van
een bedrag van € 92.695,- een bedrag van minimaal € 156.000,- heeft bespaard op
uitgaven aan uitkeringen. Oftewel € 63.305,- winst heeft gemaakt . Naast de deelnemers die
grote stappen hebben gezet op gebied van o.a. zelfredzaamheid en financiële
onafhankelijkheid komt de Gemeente Amsterdam er als grote winnaar uit. We zouden graag
zien dat dit in de toekomst gewaardeerd wordt met vast subsidie bedrag vanuit de
Gemeente Amsterdam die jaarlijks uitgekeerd wordt. Op die manier kunnen we nog meer
successtory’s creëren met de tijd die vrijkomt als er per stadsdeel geen jaarlijkse
subsidieaanvragen meer gedaan hoeven te worden. Al met al zijn wij van stichting Doen
Doet wederom meer dan tevreden met de resultaten van onze projecten.
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