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Vooraf 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Educatief Centrum Oost (EC-O)  over 2021. EC-O is gestart als een 

project in 2019 met als doel volwassenen uit Amsterdam Oost mbo-opleidingen te bieden, hen te begeleiden 

bij de stage en hen diverse ondersteunings- en trainingsactiviteiten aan te bieden. Dit project maakte deel uit 

van de bredere aanpak om de armoede te bestrijden in Oost. Daarin neemt de stichting Samen Vooruit het 

voortouw, een stichting waarmee EC-O structureel samenwerkt. Ons opleidingsproject is bij aanvang 

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting Meevaart en onder supervisie van de stuurgroep 

bestaande uit vertegenwoordigers van stadsdeel Oost, WPI (gemeente Amsterdam), Samen Vooruit en 

stichting Meevaart. Eind 2020 is een start gemaakt met het verzelfstandigen van dit project in een aparte 

stichting met het oog op uitgroeien tot een omvangrijker scholingsaanbod voor volwassenen in Amsterdam 

Oost. In maart 2021 is er een bestuur gevormd, per 16 april 2021 is de stichting EC-O opgericht en per 1 mei 

heeft  deze stichting de uitvoering van het project EC-O overgenomen van de stichting Meevaart. De drie 

financiers (stichting Doen, WPI en het stadsdeel) hebben hiermee ingestemd.  

In opdracht van stichting Meevaart en in nauw overleg met de stichting Educatief Centrum Oost is 

Registeraccountants Dubois & Co gevraagd om voor de tussentijdse afrekening van het project EC-O (van 1 

september 2020 tot 30 april 2021) een projectcontrole uit te voeren. De resultaten hiervan zijn opgenomen in 

het financiële verslag.  

 

Graag bedanken we alle partners voor de samenwerking. Mocht u naar aanleiding van dit verslag meer willen 

weten, dan kunt u EC-O bereiken via info@ec-o.nl. Directeur Nooshi Forozesh zal u graag te woord staan. 

 

 

 

 

Het bestuur, 

 

Roelien Timmerman, voorzitter 

Cas Smithuijsen, secretaris 

Radjesh Bahorie, penningmeester 
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1. Inleiding 

Educatief Centrum Oost (EC-O) is een van de projecten die voortgevloeid is uit gezamenlijke inspanning van 

bewonersinitiatieven en het stadsdeel in Amsterdam Oost om armoede in het gebied te bestrijden 

(Programma bestrijding armoede Samen Vooruit). De focus is in Amsterdam Oost te komen tot een integrale 

en samenhangende aanpak gericht op wegwerken van maatschappelijke belemmeringen, het mogelijk 

maken van een persoonlijke ontwikkeling en het creëren van weerbaarheid, op grond van ieders recht op 

leren en ontwikkelen. Daarbij zijn de ambities van de deelnemers en de mogelijkheden om hun potentie te 

versterken uitgangspunt. Een passend ontwikkelingstraject per deelnemer en versterking van zorg- en 

hulpstructuur vormen de twee belangrijkste bouwstenen. 

In 2019 is de eerste aanzet gedaan door het leerwerkbedrijf in de Meevaart uit te breiden naar een capaciteit 

van 10 naar 32 studenten. In aanvulling is naast Entreé opleiding ook een mbo2 Dienstverlening verzorgd. In 

2020 hebben wij in samenspraak met de WPI en stichting Doen het aantal studenten mogen verhogen naar 

52 en is het aanbod van opleidingen verruimd met een mbo2 Oriënterend jaar opleiding.  

In januari 2020 hebben we ons businessplan gepresenteerd aan Wethouder Sociale Zaken, de heer Groot 

Wassink, en wethouder armoedebestrijding, mevrouw Moorman. We hebben met WPI en stadsdeel Oost 

gesprekken gevoerd over het businessplan en de uitvoering 2020-2021. Op basis hiervan hebben we de 

volgende zaken afgesproken:  

• het temporiseren van de instroom door een lager aantal cursisten per jaar te laten instromen 

(2020-2022 maximaal 60 deelnemers per jaar), 

• zichtbare meerwaarde aangeven van de aanpak ten opzichte van bestaande praktijken, 

• kiezen voor arbeidsmarktrelevante studierichtingen, 

• kiezen voor inzet van vertrouwenspersonen en samenwerking met Buurtteams en 

• werken met een eenduidige trajectprijs. 

Per 1 mei 2021 hebben wij conform de planning de stap gezet tot verzelfstandiging van activiteiten en is de 

nieuwe stichting Educatief Centrum Oost (EC-O) gestart, die zich buigt over de ontwikkeling van het 

opleidingsproject. Stichting EC-O werkt nauw samen met Samen Vooruit inzake aansluiting tussen zorg en 

educatie voor deze doelgroep. Per 1 september 2021 zijn er door de gemeente ruimtes in het gebouw De 

Waaier ter beschikking gesteld aan de stichting EC-O. Begin oktober 2021 hebben er op initiatief van een paar 

sportverenigingen die van de Zeeburg sporthal gebruik maken gesprekken plaats gevonden met het verzoek 

om de kantine van de sporthal te exploiteren. Stichting EC-O heeft hieraan gehoor gegeven. Stichting EC-O zal 

de kantine als sociale onderneming beheren en exploiteren om zo de kansen voor de studenten om meer 

ervaring te kunnen opdoen te verruimen. Het valt te verwachten dat stichting EC-O hierdoor in de toekomst 

nieuwe opleidingsrichtingen kan starten.  

Stichting EC-O is een organisatie zonder winstoogmerk en begeeft zich met de dienstverlening niet op de 

zakelijke markt. De organisatie heeft een stichtingsbestuur bestaande uit deskundigen uit relevante 

werkvelden. Het bestuur opereert op afstand en bewaakt de doelstellingen, uitgangspunten en de uitvoering 

van werk- en beleidsplan. De stichting beschikt over een slank en doelgericht uitvoeringsapparaat met 

voldoende mandaat. 

Stichting EC-O streeft naar de volgende resultaten in Amsterdam Oost: Optimaal gebruik maken van 

mogelijkheden van werkgevers, beroepsscholing, educatie, vorming, empowerment, (schuld)hulpverlening en 

de gemeente om te werken aan ambitie, capaciteit, potenties en motivatie van mensen die de behoefte 

daaraan kenbaar maken. Daarnaast worden sociaaleconomische en persoonlijke belemmeringen aangepakt 

door vertrouwenspersonen in samenspraak met Buurtteams. 
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2. De aanpak  

EC-O: 

• Is bekend met de uitgangspositie van de deelnemers en weet welke educatieve en 

maatschappelijke organisaties kunnen worden ingezet om deze te verbeteren; 

• Is door de kennis van de uitgangspositie van de deelnemers in staat deze adequaat te begeleiden 

naar het aanbodpalet van onder meer Amsterdam-Werkt, roc’s, buurtteams en relevante 

branches; 

• Neemt initiatieven om deze organisaties zodanig in te zetten dat de kansen van de deelnemers 

worden vergroot en de aangeboden ondersteuning, vormings- en educatieve trajecten in het 

kader van persoonlijke ontwikkeling en beroepsperspectief succesvol worden voltooid. EC-O 

positioneert de uitvoerende organisaties in een voor de deelnemers laagdrempelige en 

vertrouwde omgeving; 

• Biedt een organiserend vermogen om daar waar nodig organisaties een (vernieuwend) 

gezamenlijk, op elkaar aansluitend aanbod te laten doen; 

• Is in staat aan de hand van gerichte overeenkomsten de belangen van de samenwerkende 

organisaties te behartigen; 

• Faciliteert daar waar wenselijk de inzet van de betrokken organisaties door het uitvoeren van 

onder meer werving, selectie en intake, administratieve afhandeling, werven van fondsen etc. 

 

EC-O heeft de expertise in huis voor:  

• Het creëren van een laagdrempelige (mentaal, financieel en sociaalveilig) opleiding- en 

stageomgeving gericht op volwassenen met zeer diverse achtergronden (opleiding, levenservaring 

en etniciteit) in een kwetsbare situatie. 

• Het combineren van leren en werken in een omgeving die als een warm bad aanvoelt maar toch 

uiterst professioneel ervaren wordt door het inzetten van begeleiders en leermeesters met 

dezelfde achtergrond. (Twee van de leermeesters in 2020-2021 waren ex studenten die 

doorgeleerd hebben).  

• Het helpen combineren van zorgtaken, opleiding, stage (werk) door een wijkgerichte benadering 

en gebruik van lokale netwerken. Merendeel van cursisten zijn vrouwen met schoolgaande 

kinderen die vaak op een van de buurtscholen zitten. 

• Het bieden van informele zorg en afstemming met formele zorginstellingen voor cursisten met 

maatschappelijke problemen, schulden, financiële zorgen en een laag zelfvertrouwen.  

• Extra inzet voor individuele ontwikkeling van cursisten door het voeren van POP-gesprekken (bij 

de integrale intake en tijdens het traject), zorgen voor extra trainingen en vormingsactiviteiten op 

maat en versterking van noodzakelijke skills zoals, taal, computervaardigheden, rekenen, 

presentatietraining, teamwork, sociale media en weerbaarheidstraining. Deze extra modulen en 

activiteiten komen tot stand buiten het mbo-curriculum.  

• Nadruk op zelfvertrouwen, empowerment en zelfredzaamheid. 

• Het organiseren van externe stageplaatsen bij het (groeiende) netwerk van bedrijven, instellingen 

en organisaties waardoor de kans op het vinden van een baan na de opleiding toeneemt.  

  

EC-O werkt nauw samen met Samen Vooruit. Via Samen Vooruit zijn er twee vertrouwenspersonen 

gekoppeld aan de studenten van EC-O, waar zij met al hun zorgvragen bij terecht kunnen komen. Hieronder 

schetsen wij wat een vertrouwenspersoon doet.   

 

Een vertrouwenspersoon   

● Is klankbord en luisterend oor ● Leidt toe 

● Ordent het verhaal en formuleert de hulpvraag ● Ondersteunt 

● Geeft advies ● Verbindt 

● (Vroeg)signaleert ● Bevordert zelfstandigheid 
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Hieronder volgen een paar quotes van de studenten die in 2021 met een opleiding zijn begonnen: 

     

 Doelgroep 

De doelgroep zijn volwassenen (vanaf 27 jaar) die grotendeels wonen in Amsterdam Oost. Ze zijn tussen wal 

en schip geraakt, waardoor ze de aansluiting met de samenleving kwijt zijn of kwijt dreigen te raken. Deze 

mensen zijn grotendeels bekend bij de uitkeringsinstanties zoals WPI, de formele hulpinstanties zoals 

Buurtteams maar ook bij enkele projecten die hiervoor in het leven zijn geroepen zoals Vluchtelingenwerk. Ze 

kunnen door allerlei obstakels zoals gebrek aan informatie, advies en steun en gebrekkige beheersing van de 

taal, niet makkelijk participeren in het maatschappelijk leven en op de arbeidsmarkt. Zij hebben geen 

startkwalificatie. Deelnemers zijn door hun persoonlijke, maatschappelijke of financiële situatie zonder 

doelgerichte hulp niet kansrijk in het reguliere mbo of andere beroepsopleidingen/trainingen. 

EC-O deelnemers worden daar waar mogelijk toegelaten als mbo studenten, die werken aan de eigen 

persoonlijke ontwikkeling en werknemers- en sociale vaardigheden (in de breedste zin van het woord). Langs 

die weg wordt een beter perspectief op betaald werk gecreëerd. Wij nemen aanmeldingen vanuit Gemeente 

Diemen ook mee vanwege de geografische ligging en de lange samenwerking die al veel resultaat heeft 

opgeleverd. In principe worden aanmeldingen vanuit Amsterdam Oost als eerste behandeld maar tot zo’n 

50% zijn kandidaten uit Diemen en elders in Amsterdam ook welkom. Gebondenheid aan het stadsdeel is 

belangrijk bij het streven naar nabijheid en kleinschaligheid. Ervaring heeft ons geleerd dat andere aspecten 

even belangrijk zijn. Daarnaast proberen wij stage- en werkplekken allereerst op directe omgeving te vinden. 

De aanwezigheid van studenten in Amsterdam Oost is zeker in het eerste jaar een vast gegeven: zij pendelen 

dan tussen het klaslokaal bij EC-O en een leerwerkplek in de buurt. Als EC-O betrokken is bij de vestiging van 

nieuwe sociale ondernemingen zal dat ook altijd binnen de actieradius van het stadsdeel zijn – daar zijn de 

netwerken immers het dichts geweven  en het meest actief.   

Inmiddels hanteren we de volgende aandachtspunten en criteria: 

• De binding met Amsterdam Oost is als bijkomend criterium dat van belang. Denk aan mensen die 

een familie of relaties in Amsterdam Oost hebben. 

• Statushouders vormen een bijzondere doelgroep. Ze zijn vaak extra gemotiveerd en grijpen graag 

de kansen die ze krijgen. Voor de betreffende klantmanagers is EC-O niet zelden de enige 

mogelijkheid die ze kunnen bieden aan hun klanten.  

• Wij vinden het belangrijk dat mensen die zich inspannen, zich graag willen inzetten en alle 

mogelijkheden aangrijpen te allen tijde een kans moeten krijgen. Als dit niet bij EC-O mogelijk 

blijkt vanwege gebiedsrestrictie en/of capaciteit, moet het via andere kanalen geregeld worden. 

We hopen in nieuwe nauwere samenwerking met WPI voor deze doelgroep een passende 

oplossing te kunnen vinden. 

 

 

http://www.ec-o.nl/
mailto:info@ec-o.nl


 

Bezoekadres en correspondentieadres:  

Balistraat 72 a, 1094 JR Amsterdam. www.ec-o.nl, info@ec-o.nl 

Bank rekeningnummer: NL23INGB0006954118 

Kvk nr. 82566550 
7 

Hieronder volgen een paar quotes van de studenten die in 2021 met een opleiding zijn begonnen: 

   
 

 Mbo-opleidingen op het Entreé en mbo2 niveau gecombineerd met extra taalonderwijs, rekenen, 

computervaardigheden, enkele andere trainingen en maatschappelijke ondersteuning blijken een geschikte 

aanpak voor het bieden van een startkwalificatie en het uitzicht op een baan. Dit hebben we kunnen 

realiseren in nauwe samenwerking met bewonersinitiatieven, WPI, Schuldhulpverlening, Maatschappelijke 

dienstverlening en vele andere partijen.  

Mensen melden zich spontaan, via formele kanalen (WPI en zorg) en informele structuren 

(bewonersinitiatieven) bij ons. Gezamenlijk bespreken we de wensen (scholing en educatie) en behoefte aan 

steun (zorg) met de bevoegde instanties, zoals bijvoorbeeld WPI en buurtteams. Samen kijken we naar de 

benodigde instrumenten, hulp en scholing. Deze samenwerking is nu en ook in de toekomst gebaseerd op 

een al sinds een paar jaar opgebouwde samenwerking waarbij: 

o WPI helpt met werving (vooraf) en meedenkt over de selectie van deelnemers middels een 

integrale intake. 

o Werkafspraken omtrent het inschakelen van klantmanagers zijn vastgelegd en worden  

steeds verder uitgewerkt. 

o De klantmanagers begeleiding bieden aan de studenten tijdens de opleiding. 

o Er gezamenlijk gezocht wordt naar geschikte externe stageplaatsen. 

o De jobcoaches en EC-O samen voor doorstroom naar een betaalde baan zorgen. 

o Het kiezen van de juiste opleidingen (op basis van de behoefte van arbeidsmarkt) een 

gezamenlijke inspanning is. 

o De vertrouwenspersonen van Samen Vooruit en medewerkers van de buurtteams zich 

focussen op persoonlijke omstandigheden, belemmeringen en financiële problemen 

o De mogelijkheid ontstaat om concepten zoals Leven Lang Leren, Campus benadering - 

waarin de overheid, werkgevers en onderwijsinstellingen gericht op middelbaar en hoger 

beroepsonderwijs participeren - in praktijk te kunnen brengen. 

Door een structurele aansluiting tussen informele netwerken en formele zorg, koppelen van bestrijding van 

armoede met beroepsscholing en het bieden van laagdrempelige startkwalificaties in nauwe samenwerking 

met uitkeringsinstanties, maatschappelijke dienstverlening, vertrouwenspersonen en informele netwerken, 

roc’s, leerwerkbedrijven en lokale overheden proberen we een integrale aanpak te realiseren die zo veel als  

kan op maat gesneden is voor de deelnemer.  

De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers staat bij EC-O centraal. EC-O werkt daarom ook met diverse 

trainingen, activiteiten gericht op empowerment en met coaching. Een hecht contact tussen 

praktijkbegeleiders, praktijkopleiders en het lokale netwerk bestaande uit leerwerkbedrijven, bewoners en 

deelnemers, leidt tot het ontstaan van een opvangende en ondersteunende ‘community’. Deze community 
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overbrugt de hiaten tussen de activiteiten van diverse (formele en informele) instellingen voor deze 

doelgroep, door gebruik van sociale infrastructuur en informele weefsel in de samenleving.  

Hieronder volgt een quote van een docent: 

 

Samenwerkingspartners 

• De opleidingen worden verzorgd door docenten van ROC Top en het Regio College Zaandam. 

• Leerwerkbedrijven bieden stageplaatsen.  

• Diverse trainingenorganisaties, zoals Sagénn, Cash2Grow, Elft, taalmaatjes via Het begint met Taal, 

NL-taal ondersteuning (klassikaal), Jufmelis (digitaal via app), Vrijwilligers Academie, en nog meer. 

• Samen Vooruit zorgt voor training ten behoeve van toerusting van lokale vertrouwenspersonen. 

• Gemeente Amsterdam (naast medefinanciering), zal samenwerken betreft werving, inzet job-hunters 

en job-coaches en begeleiding naar betaalde baan).  

• Lokale formele en informele hulp. 

 

Maatschappelijke waarde  
 

EC-O komt voort uit het programma ‘Samen Vooruit – armoedebestrijding’. Met dit programma is de focus in 

Amsterdam Oost komen te liggen op een samenhangende aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en 

weerbaarheid, recht op leren en ontwikkelen. Daarbij zijn de ambities van de deelnemers en de 

mogelijkheden om hun potentie en mogelijkheden te versterken uitgangspunt. De gecreëerde waarde kan als 

volgt opgesomd worden: 

• Er is (groeiende) kennis over de uitgangspositie van de deelnemers en de geschiktheid van educatieve 

trajecten en maatschappelijke activiteiten georganiseerd door formele en informele organisaties.  

• Er zijn nieuwe samenwerkingsvormen, innovatieve oplossingen en verbetering van begeleiding 

gerealiseerd . Dit doordat de opgedane en bestaande kennis over de deelnemers en (educatieve) 

activiteiten als uitgangspunt is gehanteerd voor co-creatie met WPI, roc’s, relevante branches en tal 

van andere relevante organisaties. 

Op basis van deze gecreëerde waarde zijn inmiddels vervolgstappen genomen: 

• Entameren van initiatieven om deze samenwerkende organisaties zodanig in te zetten dat de kansen 

van de deelnemers worden vergroot om de aangeboden vormings- en educatieve trajecten in het 

kader van hun persoonlijke ontwikkeling en beroepsperspectief succesvol af te ronden in een voor de 

deelnemers laagdrempelige en vertrouwde omgeving; 

• Vergroten van organiserend vermogen om daar waar nodig organisaties een (vernieuwend) 

gezamenlijk, onderling aanvullend aanbod te laten doen. 
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Impact en effect 
 

Op basis van een diepte onderzoek vanuit de Vrije Universiteit (VU) blijkt dat de invloed van de EC-O opleiding 

op het leven van de studenten significant is. Voor verreweg de meeste studenten had de opleiding een 

versterkende invloed. Het volgen van de opleiding droeg bij aan het empowerment proces en ze gaven aan 

nieuwe kennis te verkrijgen en te leren van elkaar. De studenten leren collectief en binnen de community (of 

practice). Wederzijdse betrokkenheid en verbondenheid wordt gevoeld en geapprecieerd. Men voelt zich 

sterk verbonden met de medestudenten op de opleiding. Een deel van deze binding lijkt gestoeld te zijn op 

het feit dat er meer mensen zijn die net als zij gevlucht zijn of ook niet uit Nederland komen, ouder zijn en 

ook de opleiding volgen. Daarnaast geeft men aan dat men geleerd heeft om met andere mensen om te gaan 

en respect te hebben voor elkaar.  

De studenten leren veel verschillende kennis en vaardigheden op de opleiding, met name het leren en het 

beter begrijpen van de Nederlands wordt door de studenten van EC-O van groot belang geacht. Zij hechten 

veel waarde aan het verkrijgen van de taal en benadrukken het belang van de Nederlandse taal voor het 

functioneren in de samenleving voor zowel op persoonlijk vlak als op werkgebied. Veel van studenten zijn 

reeds begonnen met participatie in de samenleving door het volgen van taallessen, het verrichten van het 

vrijwilligerswerk en/of betaalde arbeid voordat ze met de opleiding zijn begonnen. Ze geven aan dat de keuze 

voor het volgen van een opleiding tevens een keuze is voor persoonlijke ontwikkeling en een betere toekomst 

met meer mogelijkheden. 

 

Hieronder volgen een paar quotes van de studenten die in 2021 met een opleiding zijn begonnen: 

   
 

Hieronder volgen een paar quotes van de docenten: 
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3. Resultaten 2020-2021 en start 2021-2022 

De resultaten voor het schooljaar 2020-2021 en de start van het schooljaar 2021-2022 worden hieronder in 

tabellen weergegeven. De eerste tabel biedt een overzicht van het schooljaar 2020-2021, de tweede tabel de 

15 werkgevers die een stageplaats boden en de derde tabel laat zien welke tweedejaars studenten betaald 

werk hebben gevonden. Type opleiding en niveaus:  

- Entreé (mbo1) Assistent Dienstverlening en Zorg  

- mbo2 eerste jaar Dienstverlening (DV) 

- mbo 2 eerste jaar Oriënterend opleiding met Administratie als basis  

- mbo2 tweede jaar Dienstverlening of helpende Zorg en Welzijn 

Tabel 1: Resultaten juni 2021 (voor de instromers september 2020) 

 Opleidingsrichting Gestart Afgerond (1e 

of 2e jaar) 

Herkansing Gestopt 

mbo1 totaal 14 8 5 1 

mbo1 Onderdeel quote WPI 9 4 3 1 

mbo2 1e jaar DV totaal 11 10 0 1 

mbo2 1e jaar DV Onderdeel quote WPI 8 7 0 1 

mbo2 1e jaar Oriënterend totaal 12 10 0 2 

mbo2 1e jaar Oriënterend Onderdeel quote WPI 0 0 0 0 

mbo2 2e jaar DV totaal 15 11 3 1 

mbo2 2e jaar DV Onderdeel quote WPI 12 10 2 0 
     

Totaal 52 39 8 5 

Onderdeel quote WPI 29 22 5 2 

 

Tabel 2: Stagebedrijven in het schooljaar 2020-2021 

Naam van de organisaties KDV Oase (kinderdagverblijf) 

Amstelland Ziekenhuis Orion College Noord 

Buurthulp Oost  Regenbooggroep 

De Gooyer Cordaan St. Blije Bij 

De Meevaart St. Dappere Dames 

Flevohuis ZGAO Amsterdam St. De Blije Buren 

Indische Buurtschool Stay Ok 

KDV De Kleine Roos (kinderdagverblijf) Zonnehuis Amstelveen 

Tabel 3: Resultaten Doorstroom of bemiddeling van de mbo 2 2de jaar studenten Dienstverlening 2019-2021 

naar betaalde baan. 

  Aantal mbo2 2e 

jaar DV 

studenten 

Diploma 

gehaald 

Moet het jaar 

opnieuw 

doen 

Heeft een 

arbeidsco

ntract 

Inzetten 

regeling 

WPI  

Bemiddelen 

naar betaald 

baan 

Totaal 15 14 1 6 2 6 

Onderdeel quote 

WPI 

12 11 1 4 2 2 

 

 

 

http://www.ec-o.nl/
mailto:info@ec-o.nl


 

Bezoekadres en correspondentieadres:  

Balistraat 72 a, 1094 JR Amsterdam. www.ec-o.nl, info@ec-o.nl 

Bank rekeningnummer: NL23INGB0006954118 

Kvk nr. 82566550 
11 

Tabel 4: Instroom in september 2021-2022 

Niveau van de opleiding 

Aantal 

studenten 

Aantal mbo1 studenten, nieuw 10 

Aantal mbo1 studenten, herkansers 5 

Aantal mbo2 1e jaar studenten Dienstverlening 18 

Aantal mbo2 2e jaar studenten Dienstverlening, nieuw 9 

Aantal mbo2 2e jaar studenten Dienstverlening, herkansers, (incl. 1 die gestopt was en het 

jaar opnieuw moet doen) 4 

Aantal mbo2 2e jaar studenten Administratie 10 

Totaal aantal studenten 2021-2022 56 

 

Hieronder volgen een paar quotes van de studenten die in 2021 met een opleiding zijn begonnen: 

   
 

Hieronder volgen een paar quotes van de docenten: 

  
 

De Entreé opleiding duurt 1 jaar en bereidt mensen voor op werk of het volgen van een opleiding op mbo2 

niveau. En mbo2 duurt 2 jaar. Indien een student getalenteerd is en het aankan, is het mogelijk om de 

opleiding eerder af te ronden. De studenten krijgen gedurende een schooljaar 2 halve dagen les en moeten 2 

volle dagen (640 uur per jaar) stagelopen. Er is voor een geschikte stageplaats gezorgd bij een geaccrediteerd 

leerwerk bedrijf. De studenten worden begeleid door de stagebegeleiders van deze bedrijven. Indien nodig 

kan er voor (aanvullende) stagebegeleiders gezorgd worden, dit in samenspraak met het leerwerkbedrijf en 

de gemeente. Uit ervaring blijkt dat het merendeel van de studenten ook andere (zorg) verplichtingen heeft. 

Daarom worden de lessen in 2 dagen in de ochtenduren georganiseerd. Dit wordt ook met de potentiële 

kandidaten besproken. De lesmomenten zijn tevens afhankelijk van Regio College Zaandam en ROC Top en 

van de beschikbaarheid van de docenten. De stagedagen worden in overleg tussen de student en de 

leerwerkbedrijven bepaald.  
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Ter versterking van de studenten wordt met elke student een zogenaamde POP gesprek gevoerd waarin 

gekeken wordt hoe de persoonlijke ontwikkeling nog beter ondersteund kan worden. Op basis van de 

uitkomsten van deze gesprekken met de studenten organiseren wij, naast de reguliere lessen en stage, ook 

interne trainingen (op maat). Deze trainingen zijn o.a. Nederlandse taal, computervaardigheden, leren 

omgaan met geld, rekenen, gastvrijheid, empowerment, leren presenteren, helpen met opvoeden en omgaan 

met kinderen, creatief tekenen met je kind en nog veel meer afhankelijk van de behoefde van de studenten. 

Deze trainingen worden naast de reguliere opleiding aangeboden, gemiddeld een halve dag per week.  

Aan de studenten die het nodig hebben kan er een vertrouwenspersoon gekoppeld worden die zich 

bekommert over persoonlijke problemen van maatschappelijke en financiële aard die een obstakel vormen 

voor optimale participatie. 

Alle studenten krijgen een laptop en lesmateriaal zoals boeken wordt ter beschikking gesteld. In overleg met 

gemeente en de uitkeringsinstantie, en gebaseerd op individuele situatie van de deelnemer, wordt er naar 

mogelijkheden van reiskostenvergoeding gekeken. De studenten krijgen de opleiding, trainingen en 

ondersteuning kosteloos aangeboden.  

Hieronder volgen een paar quotes van de docenten: 

   

Coronacrisis 

De coronacrisis heeft in 2021 iedereen geraakt! De docenten van roc’s hebben in korte termijn de studenten 

geleerd hoe zij digitaal de lessen zouden kunnen volgen. Echter was dit niet voor iedereen noodzakelijk. 

Gezien veel van de lessen fysiek georganiseerd werden. Dit kwam omdat wij in De Waaier genoeg (grote) 

ruimtes ter beschikking hadden waar de lessen in 1,5 meter afstand gegeven kon worden. De studenten die 

in De Waaier stage liepen konden dit blijven doen. 

Het gebouw was snel ingericht op 1,5 afstand. De coronamaatregelen werden afgedrukt en op verschillende 

plaatsen en in alle lokalen opgehangen. De stikkers met coronamaatregelen werden op alle verdiepingen 

geplakt. Iedereen werd verzorgt om mondmaskers te gebruiken wanneer ze zich verplaatsten in het gebouw. 

Er werden nieuwe schoonmaakmaatregelen getroffen, namelijk alles grondig desinfecteren na gebruik.   

Veel van onze studenten, medewerkers, vrijwilligers en docenten hebben geleden van Corona. 

Desalniettemin zijn we blij om te melden dat de uitval hierdoor niet groot is geweest.  

4. Integrale intake  

Integrale intake is een laagdrempelige vorm van een serie gesprekken en activiteiten met een persoon op een 

sociaal veilige plek en in directe nabijheid van de betrokken persoon gericht op de volgende aspecten: 
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• Het levensverhaal en opgedane ervaring waaruit ambities en mogelijkheden van deelnemers 

duidelijk worden 

• De financiële situatie, inkomenspositie en regelingen waar men gebruik van maakt of wil maken 

• De obstakels, maatschappelijke positie en eventuele problemen en belemmeringen voor 

deelname 

• Benodigde informatie aan deelnemers over (on)mogelijkheden 

• Toetsen van potenties en vaardigheden 

• Peilen van de behoefte aan ondersteuning en begeleiding 

De resultaten hiervan monden uit in een voorstel aan de betrokken persoon betreffende een traject 

bestaande uit een educatief onderdeel, enkele activiteiten gericht op oplossen van maatschappelijke en 

financiële obstakels en enkele informatieve en oriënterende activiteiten. Ook krijgt de persoon een voorstel 

voor het aangaan van een wederzijdse overeenkomst over het te volgen traject. De volgende partijen werken 

in deze samen:  

• WPI 

• roc’s (Regio College en ROC Top) 

• Vertrouwenspersonen 

• Toetsers en informatieverstrekkers 

De integrale intake kent de volgende onderdelen: 

• Dossiervorming en administratie 

• Een gesprek waarin de financiële situatie waaronder type uitkeringen en inkomen en wetten en of 

regelingen die de deelname kunnen belemmeren aan de orde komen. 

• Motivatiegesprek. 

• Toetsing van vaardigheden en 

talenten 

• Vertrouwenspersonen  

• Informatie over o.a. 

stagebedrijven, verschillende 

beroepen en de weg daarnaartoe, 

inhoud van specifieke 

opleidingen, wettelijke regelingen 

en mogelijkheden en mogelijke 

steun en ondersteuning 

• Dossierbespreking en plaatsing 

De bedoeling is dat voor iedereen die zich aanmeldt een traject beschikbaar is. Op 22 juni en 7 september 

2021 zijn er intakesessies gehouden. Hierbij zijn medewerkers van de WPI aanwezig geweest. Ook waren er 

beide roc’s en twee vertrouwenspersonen aanwezig. De aanwezigheid van WPI-klantmanagers maakt het 

mogelijk de mogelijkheden van Amsterdam Werkt optimaal te benutten.  

5. Hoe verder? 

Onze ambitie: 

• Continuering huidig aanbod, ca. 60 deelnemers op de nu aangeboden beroepsopleidingen 

• Uitbreiden met technische opleidingen (20 - 40) 

• Uitbreiden met aanbod leren &werken met enkele grote werkgevers voor mbo en hbo (20-40). 

• Samenwerking/ontwikkelen sociale onderneming 
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• Verruiming aanbod met vorming gericht op persoonlijke ontplooiing  

• Een geschikt pand waar we zeker vier jaar kunnen blijven 

• Structurele financiering voor de kosten van het kernteam  

• Mogelijkheden om ideeën om te zetten in een concreet plan. 

• Fungeren als kenniscentrum voor effectief leren en zinvol werken, mede op basis van en met de hulp 

van (oud-) studenten. 

Het resultaat: 

– Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;  

– Zelfredzaamheid, bewust burgerschap, innovatieve professional, vakman of vakvrouw;  

– Zelfvertrouwen winnen  

– Het bevorderen van een ‘leven lang leren’;  

6. Projecten  

Na de ontvlechting van stichting Meevaart is het batig bedrag bestemd voor het project EC-O overgeheveld 

naar stichting EC-O.  

In de loop van 2021 hebben wij nieuwe afspraken kunnen maken met Gemeente Diemen waar zij net als 

Gemeente Amsterdam WPI een aantal trajecten hebben ingekocht.  

De lopende contracten met Stichting Doen en Gemeente Amsterdam zijn overgenomen door stichting EC-O. 

De tranche betalingen zijn ook direct voldaan aan stichting EC-O. 

In oktober 2021 zijn er nieuwe afspraken gemaakt met het betaal/vouchersysteem Makkie. Iedere dag 

kunnen iedereen met twee Makkie een lunch consumeren in de Waaier. De verzamelde Makkies worden per 

maand gedeclareerd bij desbetreffende afdeling bij de Gemeente Amsterdam. 

Hieronder volgt een quote van een docent: 

 
 

Met de ontvlechting en start van nieuwe stichting hadden wij te maken gehad met een aantal zaken die niet 

in de oorspronkelijke begroting opgenomen waren. Deze kosten ware o.a. de verkenning van zelfstandigen 

van stichting EC-O, het opstellen van het concept ‘Meerwaarde stichting EC-O’, de positionering van stichting 

EC-O, opnieuw samenwerkingsgesprekken aangaan met alle stakeholders, het organiseren van meerdere 

bijeenkomsten en conferenties. Verder zijn er extra investeringen gedaan op verzoek van WPI inzake 

herontwerp van de integrale intake en nieuwe samenwerkingsafspraken stichting EC-O en WPI. Daarnaast 

moesten wij vanaf augustus 2021 extra kosten maken voor het beheer en coördinatie van vrijwilligers in 

afwachting tot het besluit van de definitieve beheervorm. Het Stadsdeel Oost heeft hiervoor een bedrag van 

€22.500,- ter beschikking gesteld met een kenmerknummer SBA-035168. Dit bedrag is volledig besteed in 

2021. 
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Verder hebben wij eenmalig een bedrag van € 65.000,- aangevraagd aan het stadsdeel, Dit bedrag is 

gehonoreerd onder kenmerk: SBA-035163. Echter hebben wij in overleg met de subsidiegever besloten om 

het bedrag naar 2022 over te hevelen en in dat jaar te besteden.   

Voor het inrichten van de ruimtes die ter beschikking gesteld is aan EC-O en voor het schoonmaken en 

aanleggen van internet van gehele pand De Waaier, hebben wij een bedrag mogen declareren bij het 

stadsdeel van € 24.794,- onder inkoopordernummer 224238. Dit bedrag is volledig in 2021 besteed en de 

subsidiegever heeft op 17 januari 2022 een aparte projectverantwoording hiervoor ontvangen.  

Van het inventarisbudget van stichting Doen mochten wij naast de kosten inventaris aangeschaft voor de 

Waaier ook de kosten van inrichting van de Buurtkantine Zeeburg mee bekostigen. Het resterend bedrag 

konden wij in overleg met stichting Doen besteden aan exploitatie.  

7. Resultaten  

Stichting Educatief Centrum Oost (EC-O) is statutair is opgericht per 19 april 2021. Vanaf 2019  was EC-O met 

dezelfde activiteiten al actief onder de vlag van Stichting Meevaart. 

 

Ten behoeve van het inzicht en de voortgang zijn de vergelijkende cijfers over 2020 en 2021 opgenomen, 

inclusief de specifiek bij stichting toebehorende activiteiten en hiervoor verkregen middelen. 

 

In 2021 kwam het totaal aan ontvangen subsidie, bestaande uit bijdragen van de Gemeente Amsterdam, 

Stichting Doen, WPI en de Gemeente Diemen uit op € 246.830. 

 

Dit is een toename van € 143.562,- ten opzichte van 2020. Een groot deel van de stijging van deze baten ligt in 

de realisatie van het aantal studenten maar in het bijzonder in de verkregen opstart bijdrage voor het 

inrichten van De Waaier en maatschappelijk initiatief de exploitatie van de huiskamer c.q. sportkantine 

Zeeburg. 

 

Hiermee bevorderen we de kansen ook voor onze studenten en de mogelijkheid om hen een aanvullende 

begeleiding te bieden in een dynamische omgeving. 

 

Doordat we in 2021 pas laat in het jaar zekerheid hebben verkregen van de ons uiteindelijke ter beschikking 

gestelde middelen, konden deze niet direct aangewend worden in het boekjaar. 

 

Ook is van belang te melden dat EC-O, helaas nog steeds, niet beschikt over een eigen vaste huisvesting. Ons 

huidige gebruik van het gebouw De Waaier loopt af na het schooljaar 2021/2022. 

 

Hierdoor zijn de bestedingen op het gebeid van huisvesting achtergebleven ten opzichte van de 

begrotingspost. 

 

Al met al resulteert dit in een onderbesteding over 2021 c.q. een positief resultaat van € 29.859. 

Het is onze verwachting dat we deze middelen in het huidig jaar hard nodig zullen hebben om de exploitatie 

voor heel 2022 sluitend te krijgen. 

 

Dit nog afgezien van, voor eenieder merkbare, stijgende kosten, en de onzekerheid over onze nieuwe nog 

toegewezen te krijgen locatie. 

 

Als nieuw initiatief zonder eigen kapitaal/reserve kunnen we stellen dat we financieel vooralsnog niet over 

een zekere, gewenste, reserve beschikken. 

Onze inzet is dan ook om vanaf 2023 met o.a. de Gemeente Amsterdam te komen tot een meerjarige 

financieringsafspraak met betrekking tot onze activiteiten. 

http://www.ec-o.nl/
mailto:info@ec-o.nl


 

Bezoekadres en correspondentieadres:  

Balistraat 72 a, 1094 JR Amsterdam. www.ec-o.nl, info@ec-o.nl 

Bank rekeningnummer: NL23INGB0006954118 

Kvk nr. 82566550 
16 

Begroting 2022 

 

 

Jaar 2021-2022 Toelichting Subtotaal

A KOSTEN

Op basis van aantal studenten 52 Aantal studenten

1 Activiteitenkosten  €           27.900 lesmaterialen (collegegeld, boeken en inschrijvingskosten) € 700 per student per 1e jaar 

(33 student). € 250 per student per 2e jaar (19 student).

Activiteitenkosten  €             2.000 Inschrijvingskosten herkansers  €           29.900 

2 Activiteitkosten/ Opleidingskosten  €             7.000 Studentenadministratie, jaarlijks eenmalig zorgdragen voor een compleet dossier van 

elke student: 3 uur á €45, totaal €135 per student per jaar.

Activiteitkosten/ Opleidingskosten  €                      - Docententeam, ROC, de samenwerkingspartner

Activiteitkosten/ Opleidingskosten  €                      - Leermeesters, inzet leerwerk bedrijven. 

Activiteitkosten/ Opleidingskosten  €           25.000 Integrale Intake en gezamenlijk voortgangsgesprekken (POP) 

Activiteitkosten/ Opleidingskosten  €           10.000 Interne trainingen, inzet diverse training organisaties

Activiteitkosten/ Opleidingskosten  €           10.000 Planner interne trainingen en toezichthouder externe stage. Toezien dat de studenten 

naar diverse interne trainingen worden toegeleid en toezien dat ze het halen. Ook om 

bij de stagebedrijven waar de studenten stage lopen nog extra toezicht houden dat alles 

goed verloopt. 

 €           52.000 

3 Activitetkosten/ Werving en selectie en 

communicatie

 €           10.000 Het werven en selecteren van 1 student kost € 200. voor totaal 50 student.

Activitetkosten/ Events, bedrijfspresentaties, 

netwerk. 

 €             2.000 Het organiseren van de deelname aan diverse evenementen conform het BPV boek.  €           12.000 

4 Personeelskosten  €           55.000 Algemeen projectmanagement.

Personeelskosten  €           30.000 Ontwikkelingskosten. O.a. nieuwe (arbeid gerelateerde) opleidingsrichtingen, nieuwe 

inzet trainingen, nieuwe stagebedrijven, lange termijn visie (leven lang leren), 

Praktijkleren, samenwerking met Samen Vooruit en Buurtteams.

Personeelskosten  €             5.000 Administratief medewerker. In orde maken van diverse rapportages.

Personeelskosten  €           10.000 Financieel administratief medewerker (boekhouder)

Personeelskosten  €             5.000 ICT'er o.a. Update laptops, en student gerelateerde ICT problemen.

Personeelskosten  €           15.000 Conciërge, Beheerder gebouw.  €        120.000 

5 Vrijwilligerskosten  €           10.500 Vrijwilligersvergoeding en opleidingskosten, in 2021 is rekening gehouden met 6 

vrijwilligers.

 €           10.500 

6 Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €           10.200 Huur

Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €             6.000 Opslagruimte voor 6 maanden ivm tijdelijk huurcontract

Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €           15.500 Energie, elektra en water

Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €             2.000 Verzekering, heffingen

Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €                600 Vergunningen

Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €             1.000 Afvoeren van het afval 

Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €             4.000 Klein onderhoud en beheermateriaal

Organisatiekosten/ Huisvestingskosten  €           15.000 Schoonmaak  €           54.300 

7 Organisatiekosten/ Algemene kosten  €             7.000 Administratie materiaal, drukwerk (organisatie en studenten)

Organisatiekosten/ Algemene kosten  €             2.000 Bankkosten

Organisatiekosten/ Algemene kosten  €             2.000 Telefoon en internet

Organisatiekosten/ Algemene kosten  €             3.000 Alarm beveiliging

Organisatiekosten/ Algemene kosten  €             6.800 Bestuurskosten

Organisatiekosten/ Algemene kosten  €             8.000 Accountantskosten

Organisatiekosten/ Algemene kosten  €             5.000 Koffie/thee kleine consumptie studenten  €           33.800 

8 Activitetikosten/ Afschrijvingskosten  €             5.000 Voor laptops die jaarlijks aan nieuwe studenten worden verstrekt  €             5.000 

9 Onvoorziene kosten  €             2.500  €             2.500 

10 Activiteitkosten/ Meten van resultaten  €           10.000 Onderzoek naar maatschappelijke impact  €           10.000 

11 Personeelkosten/ Kosten Buurtkantine Zeeburg  €           62.000 Zie ondernemingsplan Buurtkantine Zeeburg  €           27.000 

Activiteitkosten/ Kosten Buurtkantine Zeeburg  €           25.000 

Vrijwilligerskosten/ Kosten Buurtkantine Zeeburg  €           10.000 

A TOTALE KOSTEN  € 392.000  € 392.000 

B OPBRENGSTEN Toelichting

1 Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Oost  €           87.500 Reeds ontvangen subsidies/beschikkingen €22.500 en € 65.000

Centrale stad Gemeente Amsterdam / 

Participatiebudget / Meedoen werkt

 €           51.000 24*€2.500. WPI heeft 24 trajecten ingekocht. Min raming 15% uitval

2 Gemeente Diemen  €           19.125 9*€2.500. Gemeente Diemen heeft 9 trajecten ingekocht. Min raming 15% uitval  €        157.625 

3 Eigen inkomsetn uit sociale ondernemingen

Inkomsten lunch met Makkies  €           10.000 Per jaar over 10 maanden gemiddeld € 1.000 te factureren bij Gemeente 

Amsterdam/project Makkie

Inkomsten Buurtkantine Zeeburg  €           62.000 Zie ondernemingsplan Buurtkantine Zeeburg  €           72.000 

Inkomsten RVO  €           18.375 Maximum €2.700 per stagiair (8 die begeleid worden door EC-O), Min raming 15% uitval  €           18.375 

4 Fondsen

Stichting DOEN  €           70.000 Over 2022, Bijdrage fondsen toegekend  €           70.000 

Oranjefonds  €           37.000 Nog aan te vragen, Bijdrage fondsen nog niet toegekend

Instituut Gak  €           37.000 Nog aan te vragen, Bijdrage fondsen nog niet toegekend  €           74.000 

B Totaal inkomsten  € 392.000  € 392.000 

Exploitatie resultaat  €                      - 

BEGROTING Educatief Centrum Oost: Activiteit aanbood opleidingen

Periode: 1 januari 2022 - 31 december 2022

 Totaal Activiteitkosten  €        133.900 

 Totaal Personeelkosten  €        147.000 

 Totaal Vrijwilligerskosten  €           20.500 

 Totaal Organisatiekosten  €           88.100 

 Totaal Onvoorzienekosten  €             2.500 

Totaal kosten:  € 392.000 

 Bijdrage overheid toegekend  €        157.625 

 Inkomsten sociale onderneming  €           72.000 

 Bijdrage overheid nog niet toegekend  €           18.375 

 Bijdrage fondsen toegekend  €           70.000 

 Bijdrage fondsen nog niet toegekend  €           74.000 

Totaal inkomsten:  € 392.000 
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Jaarrekening 2021 stichting EC-O 
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Colofon 

De stichting EC-O heeft drie bestuurders. Het bestuur opereert op afstand en bewaakt de doelstellingen, 

uitgangspunten en de uitvoering van werk- en beleidsplan. De stichting werkt zonder winstoogmerk. De 

bestuurders zijn onbezoldigd. 

Samenstelling van het bestuur: 

Roelien Timmerman, voorzitter 

Cas Smithuijsen, secretaris 

Radjesh Bahorie, penningmeester 

De stichting beschikt over een slank en doelgericht uitvoeringsapparaat met voldoende mandaat.  

Nooshi Forozesh>> directeur 

Kernteam:  

Alexander van Daalen >> website en vormgeving 

Ahmad Al Ammouri >> coördinator beheer 

Firoez Azarhoosh >> strategisch adviseur 

Hannah Goeman Borgesius>> communicatie en projectmanagement 

Nora Nijhuis >> administratie en directieondersteuning 

 

Vrijwilligers>>  

In 2021 hebben totaal 13 vrijwilligers in diverse functies zich ingezet voor EC-O. De functies zijn: beheerders, 

kok, technicus, ICT’er, klusjesman, schoonmaker, meehelpen met werving, praktijkbegeleiders, trainers, 

coach, adviseur. 2 vertrouwenspersonen waren vanuit Samen Vooruit geoormerkt voor de studenten van  

EC-O. 

 

Bezoekadres en correspondentieadres:  

Balistraat 72 a, 1094 JR Amsterdam.  

Hoofdgebouw De Waaier: 

Obiplein 115, 1094 RB Amsterdam  

www.ec-o.nl, info@ec-o.nl 

Bank rekeningnummer: NL23INGB0006954118 

Kvk nr. 82566550 
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Bijlage 1. Notitie Integrale intake Samen Vooruit/EC-O 

Geschreven op: 10-5-21 

Alice: “Where should I go?"  

The Cheshire Cat : "That depends on where you want to end up." 

(Lewis Carroll) 

In het programma bestrijding van armoede Samen Vooruit uit 2019 hebben we de centrale intake getypeerd 

als een noodzakelijke schakel. In 2020 en eerste helft van 2021 hebben we niet kunnen werken aan de 

uitwerking hiervan. EC-O en inzet vertrouwenspersonen zijn in die perioden relatief afzonderlijk van elkaar 

ontwikkeld en uitgevoerd. Tijdens de conferentie van 21 april 2021 is de behoefte van uitwerking van deze 

intake als een belangrijke volgende stap gedefinieerd. In deze notitie geven wij een eerste uitwerking hiervan. 

Vooraf moeten wij opmerken dat de term centrale intake voor onduidelijkheden zorgt. Men denkt gauw aan 

een instituut dat de intakefunctie van andere organisaties zoals WPI, Buurtteam en beroepsonderwijs 

overneemt en overbodig maakt. Dit is niet de bedoeling geweest en bij de beschreven contouren van een 

dergelijke intake in het oorspronkelijke plan is juist aangegeven dat er sprake is van een virtuele en op 

samenwerking gebaseerde vorm van intake. Desalniettemin kiezen we ervoor om vanaf nu te spreken over 

een integrale intake om verdere onduidelijkheden te voorkomen. 

Wat is een integrale intake? 

“Everything's got a moral, if only you can find it”, (Lewis Carroll) 

Integrale intake is een laagdrempelige vorm van een serie gesprekken en activiteiten met een persoon op een 

sociaal veilige plek en in directe nabijheid van de betrokken persoon. Het is erop gericht helderheid te krijgen 

met betrekking tot de volgende aspecten: 

• Het levensverhaal en ervaring waarin ambities van de persoon duidelijk worden 

• De financiële situatie, inkomenspositie en regelingen waar men gebruik van maakt of wilt maken 

• De obstakels, maatschappelijke positie en eventuele problemen en belemmeringen 

• Benodigde informatie over (on)mogelijkheden 

• Toetsen van potenties en vaardigheden 

• Peilen van de behoefte aan ondersteuning en begeleiding 

De resultaten hiervan monden uit in een traject bestaande uit een educatief onderdeel, enkele activiteiten 

gericht op oplossen van maatschappelijke en financiële obstakels, enkele informatie en oriëntatie activiteiten 

als voorstel aan de betrokken persoon en het aangaan van een wederzijdse overeenkomst over het te volgen 

traject. 

Het mag duidelijk zijn dat een dergelijke intake niet in één gesprek en niet door één persoon/organisatie kan 

gebeuren. Op zijn minst zijn de volgende partijen hierbij betrokken: 

• WPI/UWV  

• roc’s 

• Buurtteams 

• Vertrouwenspersonen 

• Toetsers en informatie verstrekkers 
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Het is ook onmogelijk om deze gesprekken in een of twee dagen te regelen. In de huidige praktijk is de 

situatie ook zo dat iedereen zijn eigen intake en dossiervorming heeft en dat iedereen tot een relatief beperkt 

trajectadvies overgaat die soms onderling conflicterend zijn en tot onderlinge irritaties bij betrokken 

organisaties leiden. De discussie is dan soms ook welk advies het primaat heeft en niet wat de beste voor de 

betrokkene is. 

Organisatie van intake zodat 1+1 een 3 wordt in plaats van 1,5 

“I know who I WAS when I got up this morning, but I think I must have been changed several times since then” 

(Lewis Carroll)  

Stel dat we een periode van twee weken in acht nemen voor een intake, introductie en oriëntatie waarin 

naast gesprekken met diverse organisaties ook informatie gegeven wordt over beroepen, vrijwilligerswerk, 

regelingen, financiële hulpverlening,  mogelijkheden voor taal, educatie en vorming. Men krijgt informatie 

over stageplaatsen en plekken waar vrijwilligerswerk mogelijk is. Gedurende de twee weken stemmen diverse 

organisaties hun intake op elkaar af. Aan het einde vindt een bespreking plaats tussen de intakers en wordt 

per deelnemer een of meerdere trajecten voorgesteld. Deze trajecten hebben telkens een educatieve, een 

activerende en hulpverlenende dimensie. Er wordt dan een periodiek overleg gevoerd over de voortgang van 

de trajecten tussen samenwerkende partners. Idealiter zijn er per jaar meerdere momenten waarop deze 

twee weken assessment plaats kan vinden. En zijn er gedurende hele jaar mensen aanwezig die individuele 

gesprekken voeren en in contact zijn met de instanties voor advies en doorverwijzing. Dan hebben we de 

organisatie van integrale intake gerealiseerd. Deze integrale intake is kleinschalig, vindt plaats in de buurt. De 

uitvoerders werken samen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en organisatie. In alle gesprekken staan de 

betrokken persoon centraal.  

Wat is  hiervoor nodig: 

1. Een locatie waar men binnen kan komen en toetsen en gesprekken plaats kunnen vinden 

2. Ruimte voor groepsactiviteiten en informatie 

3. Afspraken tussen organisaties te beginnen met WPI, ROC, Buurtteam en vertrouwenspersonen 

4. Overeenstemming over werkwijze en criteria 

5. Een breed netwerk met stage bedrijven, empowerment en vormingsactiviteiten van formele en 

informele organisaties, mogelijkheden van WPI (Amsterdam Werkt), certificerende 

beroepsopleidingen 

6. Toegang tot deskundigheid van WPI inzake begeleiding naar arbeid en mogelijkheden van 

Amsterdam Werkt en aanpak statushouders 

7. Een robuuste administratieve organisatie, goede faciliteiten en een warme omgeving voor bezoekers, 

medewerkers van samenwerkende partners en deelnemers 

8. Een leeromgeving voor werkers, beleidmakers door een continuüm te creëren waar evaluatie en 

onderzoek worden gekoppeld aan  gevalsbeschrijvingen en vastgelegde verhalen 

9. Commitment en mede eigenaarschap van dit beleidsgebied door het stad en stadsdeelbestuur (Co-

creatie) 

10. Goede monitor, onderzoek en diepte gesprekken over impact en beleving van deelnemers 

Dit voorstel is niet nieuw. Het is hier en daar met succes aangepakt maar vaak zonder de doelgroep erbij te 

betrekken en niet op wijkniveau. Diverse Samen Doen teams werken wel wijkgericht maar het onderwerp is 

te zeer afgebakend op zorg en opvang van nieuwkomers. De Amsterdamse aanpak werkt ongeveer op 

dezelfde manier, maar met een homogener gedefinieerde doelgroep, niet wijkgericht en vooral gericht op 

inburgering.  Roc’s hebben ook een dergelijke assessmentperiode maar dan juist weer alleen gericht op 

beroepsscholing. De opzet van Buurtteams moet nog vorm krijgen, maar het ligt niet voor de hand dat  
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beroepseducatie onderdeel van het activiteitenpakket wordt. Post Oost (Het Participatiecentrum voor 

Amsterdam Oost). 

 is op dit moment bezig met het bieden van enkele taalcursussen en informatie, maar het aanbod is los en 

vormt geen onderdeel van een meeromvattend traject.  

Het vernieuwende van de EC-O-aanpak zit in de combinatie van wijkgerichte ondersteuning en de 

samenwerking tussen formele en informele instanties.  Inmiddels hebben we de beschikking over de 

benodigde deskundigheid en kunnen we rekenen op het commitment vanuit diverse disciplines en 

organisaties. We hebben ruime ervaring met activeren van informele netwerken, werken met vrijwilligers en 

beheren van faciliteiten en accommodaties (zelfbeheer). Wat er ontbreekt zijn tijd, middelen en ruimte. 

Een strategische notie voor implementatie: Alle wegen leiden naar Rome maar Rome is niet in een dag 

gebouwd. Groot denken en klein doen  

Half mei 2021, was het erg lastig om alles voor elkaar te krijgen voor een nieuw schooljaar. Waarom een 

schooljaar? Omdat de financiering van roc’s vanuit OC&W daar afhankelijk van is. De Buurteam is nog niet 

echt goed gevormd. Er is nog geen gebouw en de middelen zijn onzeker. Maar daar een wil is, is ook een weg. 

Er zijn momenteel tientallen spontane aanmeldingen, we hebben via vertrouwenspersonen veel mensen 

kunnen bereiken. WPI heeft al veel kandidaten. Een start per september heeft nog niet aller ingrediënten 

maar voldoende om te kunnen starten. De volume kan en moet bij aanvang beperkt gehouden worden. Als 

de volume van afspraken gelijk blijft aan 2020-2021 voor zowel EC-O als voor inzet vertrouwenspersonen (zie 

de aanvraag bij regeling maatschappelijke initiatieven) en er een ruimte is voor intake en lessen, is het nog 

steeds mogelijk hiermee in september te starten. De volume van begroting blijft ongeveer hetzelfde maar 

daarbinnen zullen enkele kosten omgebogen moeten worden. Het is zelfs mogelijk voor enkele 

vertrouwenspersonen in deze binnen de begroting vormen van betaalde arbeid te creëren. Uiteraard moet 

dit allemaal nog uitgewerkt worden in de vorm van detail begroting en planning maar de tijd dringt. 

In deze notitie presenteren we tevens een voorlopige begroting voor deze wijze van aanpak. Uiteraard 

moeten we nadat we hierop een akkoord hebben samen intensief gesprek voeren met roc’s om de intake en 

toetsing te ontwerpen en de kosten goed ramen. De tijd waarin Buurtteam nog met opbouw bezig is, kunnen 

we compenseren met inzet van enkele super vertrouwenspersonen. De aanwezigheid van WPI 

klantmanagers en juiste werkafspraken maakt het mogelijk de mogelijkheden van Amsterdam Werkt 

optimaal te benutten. We hebben dan ook nog tijd om extra fondsen aan te schrijven. Via het stadsdeel 

kunnen we de huidige mogelijkheden van de Sociale Basis goed benutten. Met andere woorden, we bouwen 

van twee bestaande prototypes (Vertrouwenspersonen en EC-O) een prototype door ze functioneel aan 

elkaar te vlechten. Dit doen we samen met het stadsdeel (sociale basis en participatiewerk), WPI, Samen 

Vooruit en organisatie van Buurtteam.   

De reikwijdte, de volume, criteria en praktische werkafspraken zijn onderwerpen voor het gesprek met het 

stadsdeel en WPI. Vooralsnog focussen we ons op Amsterdam Oost.  

“Why it's simply impassible! 

Alice: Why, don't you mean impossible? 

Door: No, I do mean impassible. (chuckles) Nothing's impossible!” 
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