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Inleiding 

We kijken terug op een mooi jaar. 

Het jaar 2019 was voor ProFor een jaar met diverse uitdagingen. Zo heeft ProFor meegedaan aan 

de ING-prijs voor sociale initiatieven en de tweede prijs gewonnen! Ook hebben wij deelgenomen 

aan de WoonChallenge van wooncorporatie Rochdale. Samen met Multizorg en Kans hebben wij 

een plan ingediend voor meer verbinding in de buurt. En we hebben deze challenge gewonnen! 

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de uitvoering van het plan. Met ingang van 2020 zal dit een 

belangrijk woonproject voor de H-buurt zijn. 

 

ProFor speelt ook in op het gemeentelijk beleid. In de gebiedsagenda en gebiedsplannen voor 

2019 zijn gemeentelijke prioriteiten geformuleerd waaraan ProFor concrete invulling wil geven. 

Prioriteit voor de stadsdelen Bijlmer Centrum, Gaasperdam en Bijlmer Oost is het verhogen van de 

participatie en daarbij behorende interventies in de wijk. Daarbij gaat het om versterken van 

sociale samenhang, tegengaan van sociale uitsluiting, verbeteren van zelfredzaamheid en betere 

communicatie met bewoners. Het ‘project Open Spreekuur’ ondersteunt deze prioriteiten.  

Het ‘Project Open Spreekuur’ vormt een eerstelijns basisvoorziening voor met name de 

Spaanstalige en Caribische gemeenschap in Zuidoost ter versterking en stimulering van een 

dragende samenleving en zelfredzaamheid van deze Amsterdammers. Door samen te werken met 

verschillende instanties worden concrete oplossingen voor probleemsituaties gevonden. ProFor 

constateert een gestage stijging van het aantal spreekuurbezoekers. 

ProFor heeft deelgenomen aan diverse overleggen, waaronder het Bondgenoten-overleg in 

samenwerking met de politie. Het doel van dit overleg is het verkleinen van de afstand tussen 

jongeren en politie. Ter voorbereiding van de bijeenkomst Cyberpesten op 11 juni jl. is een aantal 

keren met verschillende Bondgenoten en de politie gesproken. 

Ook heeft ProFor zich aangesloten bij het Platform dat aandacht schenkt aan de toestroom van 

Antillianen naar Nederland. Vanaf 2017 merken Stichting Ocan, ProFor en andere A/A-

organisaties in Nederland een verhoogde instroom van eenoudergezinnen uit Curaçao, die 

vanwege de economische neergang aldaar, hun heil in Nederland zoeken. Het gaat om kwetsbare 

personen, vaak zonder startkwalificatie, waarbij vaak sprake is van traumatische ervaringen als 

mishandeling en/of misbruik. Deze merendeel alleenstaande jonge moeders kunnen zich vaak niet 

inschrijven vanwege de kostendelersnorm en het ontbreken van de regiobinding. Hierdoor 

ontstaan situaties van thuisloosheid en een zwervend bestaan. 

In 2019 heeft ProFor diverse documenten opgesteld:  

 Privacy beleid, van toepassing op alle persoonsgegevens die ProFor verwerkt van haar 

achterban, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. 

 Gedrags- of meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling voor de (vrijwillige) 

medewerkers van Stichting ProFor wanneer tijdens cliëntgesprekken vermoedens van 

huiselijk geweld en kindermishandeling ontstaan. Aangegeven is hoe vermoedens van 

acute en structurele onveiligheid kunnen worden gemeld bij Veilig Thuis. 

 Vog-verklaring voor de medewerkers (ingediend en goedgekeurd).  
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Ook zijn cliënten doorverwezen: 
 

 ProFor is intermediair voor het Jeugdsportfonds en Jongeren Cultuurfonds. In 2019 
heeft ProFor 8 jongeren aangemeld; 5 jongeren zijn gaan sporten en/of muziek beoefenen. 

 

 ProFor is intermediair voor Linda Foundation. Vijf gezinnen zijn aangemeld en drie 
gezinnen hebben in november een pakker van € 500 ontvangen. 

 
Bestuur: 
 

 Het bestuur van ProFor heeft in 2019 vier keer vergaderd. Daarbij zijn plannen voorbereid 
en goedgekeurd. Van elke vergadering zijn notulen gemaakt.   

 
 
 
 

 
 

 

 

Ontstressdag 19 maart NL Doet 
 

 

 



3 

  

 

Samenvatting jaarverslag Januari tot en met December 2019 

DEEL 1: UITGEVOERDE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN 2019 ............................................................. 5 

1. Open Spreekuur en Family coach ......................................................................................................................................... 5 

2. Kinderloket: Ouders en jonge kinderen ............................................................................................................................ 7 

3. Financieel loket: Budgetbewaking en bewustwording ................................................................................................ 7 

4. Loket Politie ................................................................................................................................................................................. 8 

5. Juridisch Loket ............................................................................................................................................................................ 8 

6. Nederlandse Taal/schakellessen ......................................................................................................................................... 8 

7. Computerlessen ....................................................................................................................................................................... 10 

8. Toeleiding naar arbeid .......................................................................................................................................................... 10 

9. Gezondheid: Ont-stressen doe je zo! ................................................................................................................................ 10 

10. Diverse andere thema- en voorlichtingsactiviteiten ............................................................................................... 11 

1. Kinderpardonwet en aanvullingen ................................................................................................................................................... 11 

2. Belastingen................................................................................................................................................................................................... 11 

3. Pensioenen ................................................................................................................................................................................................... 11 

4. Donordialoog .............................................................................................................................................................................................. 11 

5. Huiselijk geweld ........................................................................................................................................................................................ 12 

6.Grensdialoog ................................................................................................................................................................................................ 12 

7. Geweldig in huis......................................................................................................................................................................................... 12 

8.Veiligheid in de buurt ............................................................................................................................................................................... 12 

9. Wonen ............................................................................................................................................................................................................ 12 

10. Veiligheid in de buurt ........................................................................................................................................................................... 13 

11. Financiële hulp aan jongeren! ........................................................................................................................................................... 13 

12. Verzet en LHBT........................................................................................................................................................................................ 13 

13. Arbeidsuitbuiting ................................................................................................................................................................................... 13 

14. Armoede en persoonlijke verhalen ................................................................................................................................................ 13 

15. Arbeidsuitbuiting (in het Spaans) ................................................................................................................................................... 14 

16. Meet en Greet ........................................................................................................................................................................................... 14 



4 

  

 

Samenvatting jaarverslag Januari tot en met December 2019 

DEEL 2: KORTE EN EENJARIGE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN IN 2019 ................ 15 

1. Project jongeren en schulden in samenwerking met Hogeschool Amsterdam................................................ 15 

2. Ondersteuning Spaanstalige doelgroep over Cyberpesten samen met de Politie .......................................... 15 

3. Vrijheidsmaaltijd met de Politie ........................................................................................................................................ 16 

4. LHBT en rolmodellen ............................................................................................................................................................. 16 

5. Gritu di Pueblo gehouden op 3 juni, 7 juni en 7 juli ................................................................................................... 17 

6. Liefde voor de (oudere) Moeders ...................................................................................................................................... 18 

7. Tula, van Schurk tot Held ..................................................................................................................................................... 18 

8. Jongeren en veiligheid in de buurt samen met de Politie ........................................................................................ 19 

9. Tula de inspirator en dag van de mensenrechten....................................................................................................... 19 

PLANNEN VOOR 2020 ..................................................................................................... 20 

 

  



5 

  

 

Samenvatting jaarverslag Januari tot en met December 2019 

DEEL 1: Uitgevoerde projecten en activiteiten in 2019 

1. Open Spreekuur en Family coach 

Het Open Spreekuur is een inloopspreekuur voor individuen en gezinnen om hun hulpvraag en 

achterstandsproblematiek te bespreken. Na de intake en een afspraak over de wijze van aanpak 

wordt een Family coach gekoppeld aan de hulpvrager.  

Het Open Spreekuur wordt gehouden tijdens alle werkdagen (van 9:00 tot 16:00 uur). Dagelijks 

bezoeken gemiddeld 30 personen het Open Spreekuur.  

Onderdeel van het Open spreekuur is het Loketsysteem voor veel voorkomende vragen:  

  Kinderloket: achterhalen ontwikkelingsachterstand bij kinderen (motoriek, sociaal, taal). 

  Financieel Loket: aanpakken financiële problematiek (met bewindvoerders, elke 

woensdag) 

  Loket Veiligheid: veiligheidsvragen worden afgestemd met de politie (nieuw, elke 3 

weken). 

  Juridisch loket: juridisch advies (met de advocaat naast ProFor). 

Via het houden van het spreekuur worden kansarme gezinnen uit Amsterdam geholpen bij het op 

orde brengen van hun leven en de eerste stappen in de Nederlandse samenleving. De hulp betreft 

het geven van concreet advies (woning zoeken, werk vinden, uitkeringen of huurtoeslag 

aanvragen, betalingen doen, school zoeken, huisarts vinden, helpen bij taalprobleem, 

opvoedingsvragen bespreken, administratie op orde brengen).  

In aansluiting op het spreekuur worden tevens groepjes van bijv. Spaanstalige migranten gevormd, 

zodat zij ook steun aan elkaar hebben (eenzaamheids- en isolementspreventie).  

In 2019 hebben de coaches diverse trainingen gevolgd, te weten ‘Opvoeding en vaderschap’, 

‘Jongeren en schulden’ en ‘Mensenhandel en herkennen van arbeidsuitbuiting’, ‘Gesprekken 

voeren over de nieuwe donorwet’, ‘Mentale gezondheid’. 

Open Spreekuur / Family coach Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met IND, MaDi, Politie, Venzo, Veilig Thuis, OKT, Eduza,  

SynchroonPlus, SIT, Bureau Jeugdzorg, Trias Pedagogica, 

Fairwork, OCAN, diverse donorprojecten, Gouden Bloem, 

Multizorg, huisartsen, De Bewindvoerders, Advocaat van 

Ommeren, schoolmaatschappelijk werkster, kerken 

Bezoekers Open Spreekuur 6.720 

Interventies per gezin Gemiddeld 3,4 

Hulpvragen 7.450 

Toegekende woningen Aan 17 personen 

Urgentieverklaringen Aan  7 personen 

Maatschappelijke opvang Voor 3 moeders met kinderen 

Doorverwijzingen naar 

organisaties 

Voor 104 cliënten 



6 

  

 

Samenvatting jaarverslag Januari tot en met December 2019 

 
Toelichting: 

 Een bezoeker vertegenwoordigt een gezin van gemiddeld 3 personen, waarbij gemiddeld 

3,4 interventies per gezin plaatsvinden.  

 De hulpvragen hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Administratie (verwerken 

post, aanvragen toeslagen Belastingdienst, aanvragen Pak je Kans, invullen formulieren); 

Nazorg cliënten van MaDi; Betaald werk zoeken en solliciteren; Financiële schulden en 

betalingsregelingen treffen;  Zoeken naar ‘geschikte’ woonruimte c.q. vinden ‘vaste’ 

verblijfplaats; Doen van politie-aangifte bij huiselijk geweld en zorgen voor slachtofferhulp; 

(Fraude)zaken en daardoor ontstane grote schulden; Registratie en reageren via 

Woningnet; Inschrijving verzekeringsinstantie; Vertalen; Aanvraag WW- dan wel 

Bijstandsuitkering (voor dak- en thuislozen); Toeleiding naar crisisopvangtehuis; Contact 

met Bureau Jeugdzorg; Ziekenhuisafspraken, contact met huisarts en medisch 

specialisten; Deurwaarder; Eventuele uithuiszetting / faillissement; Bieden van een 

‘luisterend oor’; Scholing/opleiding; Bellen met gemeente; Begeleiden urgentie-gesprekken. 

 De hulpvragen kunnen naar leefgebieden worden ingedeeld. 
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2. Kinderloket: Ouders en jonge kinderen 

Het Kinderloket richt zich op het vroegtijdig signaleren van taalachterstand en andere 

ontwikkelingsachterstanden. Hiertoe wordt de observatiemethode ‘Zeker-Zien’ gebruikt; dit is een 

beveiligde webapplicatie waarmee preventief dreigende ontwikkelingsachterstanden kunnen 

worden vastgesteld. Aan de hand van de resultaten wordt actie ondernomen en afgestemd met 

formele en informele organisaties. Het gaat hier om een combinatie van begeleiding van de ouder 

en preventie. 

De Family coaches van ProFor werken nauw samen met het Kinderloket. Bij de intake wordt de 

situatie van de betrokken kinderen inzichtelijk gemaakt en besproken met de kindercoach van 

ProFor. De kinderen worden vanaf dat moment begeleid door de kindercoach. 

Een voorbeeld: een meisje uit de Dominicaanse Republiek bleek na de observatie met de methode ‘Zeker-

zien’ een dreigende achterstand in taalontwikkeling te hebben. Dit was na één observatie al duidelijk. In 

samenwerking met de ouder is besloten thuis verder te oefenen met het kind. Door de geadviseerde 

oefeningen van ‘Zeker-zien’ is het kind snel vooruitgegaan en is ook de relatie tussen moeder en kind sterk 

verbeterd. 

Kinderloket Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met Formele en informele organisaties gericht op 

achterstanden bij kinderen 

Kinderen met 

achterstandsproblematiek 

11 kinderen en hun ouders zijn geholpen en/of 

doorverwezen 

 

3. Financieel loket: Budgetbewaking en bewustwording  

Doel is om bewust te leren omgaan met inkomsten en uitgaven. ProFor werkt hierbij samen met 

‘De Bewindvoerders 2.0’. Als dat nodig is wordt voor verdere hulp doorverwezen naar MaDi.  

Wekelijks (woensdag) houdt ‘De Bewindvoerder 2.0’ spreekuur bij ProFor. Cliënten kunnen 

persoonlijke vragen stellen, zorgen kenbaar maken, ontruiming voorkomen en er kan gebeld 

worden naar instanties. Ook wordt een budgetplan opgesteld, zodat het voor cliënten overzichtelijk 

wordt welk deel van hun inkomen besteed moet worden aan vaste lasten en het aflossen van 

schulden, en welk deel resteert voor andere bestedingen. Eerst wordt een persoonlijk 

intakegesprek gevoerd, vaak met ondersteuning van een coach. De deelnemers ervaren deze 

persoonlijke op maat gevoerde gesprekken als zeer prettig.   

Financieel loket Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met De Bewindvoerder 2.0  

Bezoekersvragen Financieel loket  1.377  

Gemiddeld aantal bezoekers Loket 15 per week geholpen door De Bewindvoerder 
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4. Loket Politie 

De wijkagent van Flierbosdreef komt elke twee weken bij ProFor. Tijdens deze bezoeken zijn 

casussen besproken en is eventueel contact gelegd met het politiebureau. Ook kunnen 

medewerkers vragen stellen aan de wijkagent. De doelgroep begint er steeds beter aan te wennen 

dat de wijkagent langskomt. Doel van deze contacten is om de afstand tussen wijkagent en de 

doelgroep van ProFor kleiner te maken en vertrouwen op te bouwen in het werk van de politie. In 

het tweede helft van 2019 heeft de wijkagent 2 voorlichtingsbijeenkomsten gehouden waarbij hij in 

gesprek gaat met de doelgroep.  

Loket Politie Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met Wijkagent Flierbosdreef, Politie 

Loketgesprekken  25 gesprekken 

Voorlichtingsbijeenkomsten 2  

 

5. Juridisch Loket  

Bij juridische vragen nemen de coaches van ProFor contact op met de advocaat (gehuisvest naast 

ProFor). De vragen en ondersteuning betreffen: echtscheiding (6), arbeidsconflicten (3), 

problemen met huisvesting/ontruiming (3) en andere juridische adviezen. De lijnen zijn kort en 

mensen worden snel geholpen. 

Juridisch loket Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met Advocaat (naast ProFor) 

Over echtscheiding 6 

Over arbeidsconflict 3 

Over huisvesting/ontruiming 3 

 

6. Nederlandse Taal/schakellessen 

Doel van de taallessen is Nederlands leren lezen en spreken om kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten. Een tweede doel is het beter kunnen integreren en participeren in de Nederlandse 

samenleving; zo leren deelnemers om zelfstandig actie te ondernemen bij het lezen van hun post 

en het beheren van hun administratie. 

 

Het project ‘Praat Nederlands met Me’ bestaat uit een aantal samenhangende onderdelen, 

waaronder Taal-Oefen-Doe-groepen, netwerkvorming, training van vrijwilligers, en bewustwording 

van het belang om Nederlands te spreken. De kern van het project bestaat uit het faciliteren van 

informele oefen- en leersituaties voor groepen die hun spreek- en communicatieve vaardigheid in 

de Nederlandse taal willen verbeteren.  
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In het gebouw van Haag en Veld in de H-buurt (en voorbereid in het gebouw van ProFor) zijn 

taallessen op een laagdrempelige manier verzorgd voor de mensen in de buurt. De meeste 

personen die deelnemen komen uit de H-buurt en betreffen de Caribische en Spaanstalige 

doelgroep. 

Nederlandse taal/schakellessen Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met SynchroonPlus 

Deelnemers 22 per week 

Waarvan certificaat behaald  12 personen 

Bijeenkomsten overdag 52 (maandag, woensdag en vrijdag) 

Bijeenkomsten ’s avonds  24 (woensdag) 

 

 

De bijeenkomsten zijn begeleid door 1 professional en 2 taalvrijwilligers. Met de vrijwilligers is het 

project geëvalueerd.  

De groepen hebben naast het volgen van de lessen: 

 2x Bezoek gebracht aan de markt 

 Deelgenomen aan 2 gesprekken over armoede in Zuidoost 

 Bezoek gebracht aan het centrum 

 Zowel een tentamen als een toets afgelegd 

 Een combinatie van computerles- en Nederlandse les gevolgd. 

Er is een vooruitgang geboekt bij het maken van hun toets. 

 

Engelse taal 

De Spaanstalige doelgroep heeft behoefte om de Engelse taal beter onder de knie te krijgen 

(Engels beheersen zij overigens beter dan het Nederlands). Bij het vinden van een baan kunnen 

zij dan Engels praten, wanneer zij nog moeite hebben met het Nederlands. De lessen zijn verzorgd 

door een Spaanstalige docent.  

Engelse taallessen Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met Spaanstalige docent 

Deelnemers 20 (maandagavond) 
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7. Computerlessen 

Doel is (oudere) mensen te leren omgaan met de computer. De computerlessen zijn op 

dinsdagavonden en worden verzorgd i.s.m. stichting Aan de Knoppen. Hieraan hebben cursisten 

meegedaan die de Nederlandse taal machtig zijn. Op zaterdag is de voertaal Spaans/Engels. 

Computerlessen Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met Stichting Aan de Knoppen 

Cursisten 50 

Cursussen (van 10 lessen) 5 (dinsdagavond en 1 op zaterdagochtend) 

 

 

8. Toeleiding naar arbeid 

Bezoekers kunnen worden ondersteund bij sollicitaties en het functioneren op de arbeidsmarkt. 

Ook worden zij geholpen bij het doorgeven van hun inkomen en sollicitatie-activiteiten aan UWV. 

Vanaf februari 2019 is er een hechte samenwerking met de job hunters van het Stadsdeel 

Zuidoost. Deelnemers worden door ProFor aangemeld bij job hunters.  

 

Toeleiding naar arbeid Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met Job hunters Stasdeel Zuidoost, UWV 

Hulpvragen 675  

Aangemeld bij job hunters 7 

Betaalde baan gevonden 21 (vooral schoonmaak en/of hotel) 

 
 

9. Gezondheid: Ont-stressen doe je zo!   

Op zaterdag 16 maart heeft ProFor 

diverse workshops en behandelingen 

georganiseerd om te helpen 

ontstressen in het kader van NL Doet. 

Voordat alle activiteiten gingen 

starten, werd er gesproken over de 

vrouw en de druk binnen het gezin. 

Hierna heeft een student van de 

Hogeschool de deelnemers op muziek 

een aantal rek- en strekoefeningen 

laten doen. 
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Gezondheid: Ont-stressen Instanties en aantallen 2019 

Samenwerking met NL Doet, stagiaire Hogeschool van Amsterdam  

Bezoekers bijeenkomst 79 mannen en vrouwen van 25 tot 40 jaar, waarvan: 

Waarvan 25 t/m 40 jaar 25 vrouwen 

Waarvan 41 t/m 55 jaar 30 vrouwen 

     Waarvan 56 jaar en ouder 24 vrouwen en mannen 

 
De deelnemers komen oorspronkelijk uit verschillende landen, zoals Curaçao, Sint Maarten, Chili, 
Colombia, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Suriname, Nederland, Spanje, Suriname en 
Afrika. In totaal 14 personen hebben zich ingezet om de deelnemers te verwennen. Hiernaast 
hielden 5 vrijwilligers zich bezig met het klaarmaken van de lunch, deelnemers op te vangen, 
ouderen die slecht ter been zijn te ondersteunen en overige hand-en-span-diensten.  

10. Diverse andere thema- en voorlichtingsactiviteiten 

1. Kinderpardonwet en aanvullingen  

Kinderen, afgewezen voor asiel en verblijfstatus in Nederland, en die in aanmerking willen komen 

voor het kinderpardon, krijgen twee weken de tijd om zich te melden. De laatste dag om aan te 

vragen is 25 februari 2019. 25 personen hebben deelgenomen op 16 februari 2019. 

2. Belastingen  

Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over aangifte inkomstenbelasting, DigiD-code, toeslagen, 

veiligheid, belastingen en AOW (nieuwe regels op Curaçao) en nieuwe ontwikkelingen. Deze 

bijeenkomst werd verzorgd voor senioren op 21 maart 2019. Er waren 15 deelnemers.  

3. Pensioenen  

Bij deze bijeenkomst is de opbouw en hoogte van pensioen, aanvullend pensioen en 

bedrijfspensioen besproken. Het is heel belangrijk op de hoogte te zijn van het inkomen als je de 

leeftijd van 65+ hebt bereikt, maar ook je rechten en je plichten moeten bekend zijn. Deze 

bijeenkomst werd verzorgd voor senioren op 28 maart 2019. Er waren 15 personen aanwezig.  

4. Donordialoog  

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht. Deze wet geldt vanaf 18 jaar en men moet 

zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente, ook niet-westerse inwoners. Ongeveer 40% van 

de Nederlanders heeft zijn keuze vastgelegd in het Donorregister. Het percentage bij lager 

opgeleiden en niet-westerse inwoners blijft ver achter. Daarom wil ProFor de doelgroep in Zuidoost 

inclusief haar achterban over deze nieuwe wet informeren. ProFor heeft in 2019 in totaal 6 

voorlichtingen verzorgd, 6 overleggen bijgewoond en 3 trainingsdagen met certificaat gevolgd. Ook 

heeft ProFor medewerking verleend aan een informatie-video in het Papiaments en het Spaans. 

 



1

2 

  

 

Samenvatting jaarverslag Januari tot en met December 2019 

5. Huiselijk geweld  

ProFor is aangesloten bij de kerngroep informele ondersteuning in de wijk bij huiselijk geweld, met 

name gericht op slachtoffers met een niet-westerse migratieachtergrond. Migrantenvrouwen zijn 

oververtegenwoordigd in de vrouwenopvang, de zwaarste en meest ingrijpende vorm van zorg. 

Belangrijk is om migrantenvrouwen eerder te bereiken met nodige en passende hulpverlening. Op 

9 mei 2019 heeft de Blijfgroep voorlichting verzorgd over hun werkzaamheden.  

De Blijfgroep helpt om huiselijk geweld te stoppen door hulp te bieden aan alle betrokkenen: 

slachtoffers, getuigen, plegers en kinderen. Dit houdt in: hulp bij crisis, ambulante begeleiding, Het 

Oranje Huis, hulp aan kinderen en trainingen. Er waren in totaal 15 personen aanwezig. 

6.Grensdialoog  

Met het project Grens wil de werkplaats Community Theatre Amsterdam de problematiek rond 

huiselijk geweld bespreekbaar maken. Huiselijk geweld kent tal van gezichten en komt in alle 

geledingen van de maatschappij voor, vaker dan velen voor mogelijk houden. De spelers nemen 

ons mee in hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens. Naast de uitvoering en dialoog met de 

Blijfgroep was er ook een slachtoffer, die haar verhaal vertelde. Vervolgens gaf de Blijfgroep tips 

en informatie.  

Op donderdag 20 juni werd de Grensdialoog gehouden. Er waren in totaal 25 personen aanwezig. 

7. Geweldig in huis 

Tijdens deze voorlichting zijn thema’s rondom huiselijk geweld en seksueel misbruik/ 

grensoverschrijdend gedrag op een ‘luchtige’ manier besproken. De voorlichting bestond uit 

workshops over thema’s op het gebied van huiselijk geweld, zoals partnergeweld, 

kindermishandeling, seksueel misbruik, ouder- en ouderenmishandeling, stalking, eergerelateerd 

geweld, huisverbod, huwelijksdwang, achterlating en seksueel geweld. In Nederland en België 

wordt op dit moment gewerkt met een prachtige methodiek, het zogeheten vlaggensysteem. 

Hoofddoel van deze methode is het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van 

kinderen en jongeren tot achttien jaar.  

Op 10 en 17  april heeft Venzo twee bijeenkomsten georganiseerd; 4 medewerkers van ProFor 

hebben deze bijeenkomsten bijgewoond. 

8.Veiligheid in de buurt 

Op 15 augustus heeft de Gemeente en het Openbaar Ministerie een bijeenkomst georganiseerd 

naar aanleiding van het dodelijk schietincident bij Hogevecht en andere wijken in Zuidoost. 

Aanwezig waren leden van het Dagelijks Bestuur en de Politie om vragen van buurtbewoners te 

beantwoorden. De bewoners konden langskomen en vragen stellen aan de aanwezige 

professionals. Ook konden zij praten over hun gevoel van veiligheid.  

Er waren in totaal 22 personen aanwezig. 

9. Wonen  

Op 5 september hebben ProFor en !WOON op 5 september een voorlichting verzorgd over de 

onderwerpen ontruiming en consequenties, zoeken naar een woning (Woningnet),  Woningdeler, 

gebreken aan de woning en huurkwesties. Er waren in totaal 20 personen aanwezig. 
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10. Veiligheid in de buurt  

Op donderdag 26 september hebben ProFor en de Politie een bijeenkomst verzorgd over 

‘Veiligheid in de Buurt, doen wij samen!’ Onderwerpen waren: Zorgen over de laatste 

ontwikkelingen in Zuidoost? Wat kan de Gemeente of de Politie voor u betekenen? Waar kunt u 

terecht bij onrust e.d.? Er waren in totaal 15 personen aanwezig. 

11. Financiële hulp aan jongeren! 

Op 11 oktober verzorgden ProFor en HVA een bijeenkomst over financiële opvoedvaardigheden. 

Kernzin van de bijeenkomst was: ‘Mensen die in hun jeugd hebben leren omgaan met geld, komen 

later financieel minder vaak in de problemen. Daarom is voorlichting over geld aan kinderen en 

jongeren belangrijk.’ Themavragen tijdens de bijeenkomst waren: Moeite met financiële hulp 

bieden aan uw kinderen? Wat kan ProFor voor u doen als u uw kinderen financieel sterk wilt 

maken? Waar kunt u terecht over hulp in de opvoeding e.d.? Er waren 15 personen aanwezig. 

12. Verzet en LHBT 

Op 6 november hebben ProFor, Roze en Verzet en de HVA in het CEC-gebouw informatie 

verstrekt en een tentoonstelling gehouden over ‘Roze in Verzet en LHBT’.  

Roze en Verzet heeft het initiatief genomen om de schilderes en verzetsheldin Ru Paré te 

vereeuwigen met een schilderij. Samen met CEC, OSCAM, Hasa en ProFor is er 6 weken lang 

een educatieve tentoonstelling voor leerlingen, inburgeraars, vrouwengroepen en bewoners uit de 

wijken in een openbare en toegankelijke ruimte van het CEC, OSCAM gehouden.  

Schilder Herman Morssink heeft tijdens de opening samen met een kind uit de onderduikperiode 

dit portret onthuld. De opening met bijdrage door o.a. leerlingen van een Basisschool en MBO- 

opleiding was een mooie verbinding van verleden naar heden. Er waren 60 personen aanwezig. 

13. Arbeidsuitbuiting  

Fairwork heeft samen met ProFor op 19 november een bijeenkomst verzorgd over uitbuiting en 

mishandeling. Fairwork ondersteunt mensen met ernstige problemen op hun werk. 

Aandachtspunten waren: Ken jij je rechten op je werk? Wat is het Nederlandse minimumloon? Heb 

je ook rechten als je zonder contract werkt? Of zonder geldige verblijfsvergunning? En hoe weet je 

of je uitgebuit wordt op je werk? Ook is informatie verstrekt over basis arbeidsrechten in Nederland 

en wat je kunt doen bij uitbuiting en preventie daarvan. Er waren in totaal 15 personen aanwezig. 

14. Armoede en persoonlijke verhalen 

Op 22 november hebben ProFor en Pakhuis de Zwijger een dialoogreeks georganiseerd over 

armoede en al zijn elementen. Via gesprekken met verschillende groepen in Amsterdam Zuidoost 

wilde de Gemeente meer inzicht verkrijgen in wat armoede is, dit keer met Spaanstaligen. Onder 

het genot van smakelijke broodjes werd het onderwerp armoede besproken in combinatie met 

persoonlijke verhalen. Ook zijn zaken besproken als: aanleiding voor het belanden in armoede, het 

effect van armoede en de drempels om uit armoede te komen. De bijeenkomst vond plaats in het 

Metropolis gebouw. Er waren in totaal 18 personen aanwezig. 

 



1

4 

  

 

Samenvatting jaarverslag Januari tot en met December 2019 

15. Arbeidsuitbuiting (in het Spaans)  

Fairwork heeft samen met ProFor op 27 november in de avonduren een tweede bijeenkomst 

verzorgd over uitbuiting en mishandeling, speciaal voor werkenden en in het Spaans. Enkele 

aandachtspunten waren: Ken jij je rechten op je werk? Wat is het Nederlandse minimumloon? Heb 

je ook rechten als je zonder contract werkt? Of zonder geldige verblijfsvergunning? En hoe weet je 

of je uitgebuit wordt op je werk? Er waren in totaal 12 personen aanwezig. 

16. Meet en Greet  

ProFor heeft op 5 december deelgenomen aan de Meet en Greet bijeenkomst in NoLimit, 

georganiseerd door Yvette Dorsiel. Er waren meer dan 200 personen aanwezig. Tijdens deze 

bijeenkomst heeft ProFor informatie verstrekt over nieuwe ontwikkelingen in het veld en aandacht 

besteed aan de Donorwet.  
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DEEL 2: Korte en eenjarige projecten en activiteiten in 2019  

 
Van deze projecten zijn er separaat eindverslagen gemaakt. 

1. Project jongeren en schulden in samenwerking met Hogeschool 

Amsterdam 

Uit de werksessies in 2017 tussen ProFor en het lectoraat Armoede-interventie is de wens naar 

voren gekomen om jongeren uit Zuidoost over verschillende thema’s beter en doelgerichter te 

informeren en hiertoe een aanbod te ontwikkelen. Het betreft vooral thema’s ten behoeve van de 

ontwikkeling van financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren tussen 15 en 27 jaar. 

Onderdelen van de activiteiten: 

 Kennismaking via rollenspel  

 Thema: uitleg project en het maken van een moodboard. 

 Omgaan met schulden en financiën met ouders erbij 

 Thema: (1) Vervolg financiën verzorgd door een bewindvoerder, (2) Zelfbeeld: Tips 

voorlichting en advies voor het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld. 

 Thema: Zelfvertrouwen: eigen kernwaarden, zelfvertrouwen, ontwikkelen en vergroten  

 Thema: Mediatraining en toeleiden naar arbeid door Kristina en jobhunter Clarence Dosoe. 

 Thema: Creatief workshop in woord en beeld (kunstenaar) 

 Thema: evaluatie en presentatie van de bijeenkomsten door Lucia, Kristina Maureen. 

 Thema: Zelfvertrouwen: eigen kernwaarden, zelfvertrouwen, ontwikkelen en vergroten op 

de  ROC-school. 

Gefinancierd door SPE. 

Er waren gemiddeld 15 jongeren per bijeenkomst die deel hebben genomen. 

2. Ondersteuning Spaanstalige doelgroep over Cyberpesten samen met 

de Politie 

Op 15 juni heeft de tweede dialoog plaatsgevonden met als onderwerp cyberpesten. 

De volgende thema´s werden besproken: snitchen, wapengebruik, agressief gedrag, zinloos 

geweld. Gekozen is voor interactie tussen de panelleden: Jeugd en veiligheid, Meldpunt Anoniem, 

Openbare Ministerie en Politie.  

 

Gefinancierd door de Politie. 

 

Er waren 69 bezoekers, met name jongeren. 
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3. Vrijheidsmaaltijd met de Politie 

Op 5 mei 2019 hebben we in het gebouw van de Politie aan de Flierbosdreef in Amsterdam 

Zuidoost met groot succes Bevrijdingsdag 2019 gevierd. ProFor en ook de gasten zijn heel 

vriendelijk en gastvrij ontvangen. Dit bleek uit de unanieme complimenten van de deelnemers. Ook 

de aanwezige medewerkers van de politie hebben meegeholpen met de opbouw en afbouw van 

de middag. Naast de presentaties door de inleiders Quito Nicolaas en Guno Jones en de trailer 

van de documentaire over het leven tijdens WOII op de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname 

(Bida Durante Guera  Mundial Na Antia, Aruba Y Surnam), kon het bezoek een indruk krijgen van 

het werk bij de politie aan de hand van een korte film. 

Gefinancierd door 4 en 5 mei en de Politie. 

 Er waren 80 bezoekers. 

 

4. LHBT en rolmodellen  

De LHBGT-gemeenschap is van oudsher een bijzondere en kwetsbare groep in de Nederlandse 

samenleving. Dit geldt in het bijzonder voor personen met een biculturele achtergrond. In het 

verleden werd via theatervoorstellingen het gesprek en de dialoog hierover binnen gezinnen 

gestimuleerd. ProFor heeft dit keer gekozen om met rolmodellen uit de LHBGT-gemeenschap in 

gesprek te gaan. Het project bestond uit de volgende onderdelen: 

 Eerste bijeenkomst: ProFor heeft hieraan bijgedragen en was tevens aanwezig bij de 

voorbereidingen en de viering van de ‘coming out day’ op 11 oktober 2018. 

 Tweede bijeenkomst op 23 februari 2019 onder leiding van Naomie Pieter: De 

bijeenkomst en het draaiboek bestonden uit: 

o Interview met Saskia Bosnië door Naomie Pieter over het leven en wonen in 

Zuidoost; 
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o De film ‘Otherland’ en een dialoog met de heer Elly Vineyard. Elly is geboren op het 

eiland Sint Maarten en was een van de eerste homoseksuele mannen die uit de 

kast kwamen op Sint Maarten.  

 Derde bijeenkomst op 10 maart 2019: Ter voorbereiding van de scriptonderdelen zijn er 

bijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor zijn o.a. vluchtelingen en ongedocumenteerden 

uitgenodigd in Zuidoost. De bijeenkomst werd geleid door Tieneke Sumter.  

o Tieneke, van Surinaamse afkomst, is zelf ook een rolmodel en heeft haar verhaal 

gedeeld met het publiek.  

o Collin Edson houdt een sketch. Hij is ook een rolmodel, groeide op in Curaçao maar 

woont en werkt sinds zijn studietijd in Nederland.  

o Robin van de Haak heeft de Film Grenzeloos gepresenteerd. Deze film is een 

zoektocht naar de verhouding tot ‘queer’ zijn. ‘Queer’ zijn betekent voor mij het niet 

conformeren aan heteroseksualiteit, het niet conformeren aan genderrollen en het 

fluïde zijn in seksualiteit.’  

o Gerrit Reijnen vertelt over het project Roze in Verzet. De bespreking ging over de 

tentoonstelling om ProFor jongeren en volwassenen te informeren over LHBGT en 

vroeger.  

o Naomie Pieters aan het woord. Naomie, is ook een rolmodel en heeft de activiteiten 

van 23 februari en 10 maart voor ProFor voorbereid en gepresenteerd. Ze noemt 

het 'queer zijn' een protest naar de manier waarop er gekeken wordt naar LHBTI. 

Gefinancierd door SPE. 

Er waren 40 bezoekers. 

5. Gritu di Pueblo gehouden op 3 juni, 7 juni en 7 juli 

Stichting ProFor, John Leerdam, Dutch Caribbean Book Club en de Vereniging Antilliaans Netwerk 

(VAN) hebben de handen ineengeslagen om aandacht te besteden aan ‘50 jaar Opstand op 

Curaçao’. Velen van onze tweede en derde generatie maar ook jongeren, weten weinig van deze 

verborgen en onbekende geschiedenis. De jongeren voelen zich daarbij vaak bekneld tussen twee 

culturen. Een historisch overzicht van de koloniale geschiedenis van het eiland wordt in de film 

afgewisseld met interviews over die bewuste dag. Het geheel is ingebed in beelden van het 

huidige Curaçao, waar geweld en werkloosheid nog steeds tot onvrede leiden. 

Totaal hebben 167 personen de bijeenkomsten bijgewoond. 
 
Gefinancierd door Gemeente Amsterdam, afdeling Geschiedenis. 
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6. Liefde voor de (oudere) Moeders  

Het project ‘Liefde voor de (oudere) moeders’ betreft vrijwilligers, jongeren, volwassenen, ouderen 

en 70 plussers. Op een ontspannen manier worden herinneringen opgehaald. De ouderen worden 

door de jongeren op een plezierige middag onthaald. 

Het project met het doel om emotionele en sociale eenzaamheid weg te werken, bestond uit twee 

onderdelen en vond plaats bij ‘I am Jong’ te Hoogoord:  

1. Meedoen en participeren : Wij horen er ook bij?   

Een project waarbij jongvolwassenen en 65-plussers op een ontspannen manier herinneringen 

kunnen ophalen. Hiernaast worden zij in het zonnetje gezet en kunnen op een leuke manier 

ontspannen.  

2.Culturele en muzikale bijeenkomst    

De Culturele en muzikale bijeenkomst draagt ook bij aan meedoen en participeren.  

Deelnemers: 

In totaal deden 115 vrouwen en mannen mee aan deze bijeenkomst. Hun leeftijd varieerde van 18 

tot 75 jaar.  

 15 personen in de leeftijd van 18 tot en met 40 

 44 personen in de leeftijd van 41 tot en met 69 

 27 vrouwen en mannen in de leeftijd van 70 en ouder 

Zij komen oorspronkelijk uit landen als Curaçao, Aruba, Sint Maarten, de Dominicaanse Republiek, 

Suriname en Nederland. In totaal 24 personen hebben zich ingezet om de deelnemers een leuke 

middag te bezorgen, met name dans- en culturele optredens. 

 
Gefinancierd door ROACK. 

Er waren 89 bezoekers. 
 

7. Tula, van Schurk tot Held 

Het thema van deze bijeenkomst dit jaar was (van schurk tot held, rehabiliteer Tula). Ook is er een 
borstbeeld onthuld door Plv. Gevolmachtigde Minister Eisden. Deze is  gemaakt naar voorbeeld 
van het portret van Tula dat op zijn 
Wikipedia staat. Het was een 
middagvullend programma met 
lezing en zang en poëzie waar ook 
rituele handelingen, aan orde zijn 
gekomen. Er was ook een 
traditionele keuken van Curaçao 
aanwezig. Er waren 100 bezoekers 
 

Gefinancierd door Gemeente 

Amsterdam.   
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8. Jongeren en veiligheid in de buurt samen met de Politie 

Op 15 november heeft de tweede dialoog plaatsgevonden met als onderwerp cyberpesten. 

De volgende thema´s werden besproken : geweld en gevolgen op straat en in huis. Gekozen werd 

voor interactie tussen de panelleden: Jeugd en veiligheid, Slachtofferhulp, Meldpunt Anoniem, 

Openbare Ministerie en Politie.  

In overleg met diverse instanties waaronder de Politie en de Gemeente zijn wij in gesprek gegaan 

met jongeren vanaf groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 en 2 van de middelbare school en 

hun ouders. Tijdens deze bijeenkomst zijn wij ingegaan op de verantwoordelijkheid en gevolgen. 

verstrekt.          

Gefinancierd door de Politie.                         

Er waren 69 bezoekers, ouders en  jongeren. 

9. Tula de inspirator en dag van de mensenrechten 

Op het evenement ‘Tula de inspirator’ is het proces van emancipatie van de nazaten van de tot 

slaaf gemaakten op Curaçao in vogelvlucht geanalyseerd. Zo zijn vanaf het verre verleden tot het 

heden de aspecten van de samenleving na de vrijmaking bespreekbaar gemaakt, met de blik naar 

de toekomst. Met Tula centraal is geëvalueerd of er nog iets te merken valt van de strijd naar 

vrijheid en emancipatie uit 1795 op Curaçao. De meest belangrijke gebeurtenissen uit de 

geschiedenis die een grote rol hebben gespeeld en impact hebben gehad op het proces van 

emancipatie van de eilandbewoners van Curaçao zijn hierbij onder de loep genomen. Zo wordt 

lering getrokken uit de geschiedenis naar een vreedzame toekomst zonder discriminatie, 

ongelijkheid en uitsluiting. 

Het project bestond uit 2 delen: 

Deel 1: Gastles en overdracht  jong en oud 

Op zaterdag 23 november is een interactieve geschiedenisgastles geweest  met een kleine 

expositie, een lezing en een discussiemiddag. Hiernaast heeft er een cultureel dansoptreden 

plaatsgevonden door een jongerengroep en een volwassenengroep. Collin Edson heeft de  

bijeenkomst geleid. 

Deel 2 : Tula in combinatie van dag van de mensenrechten: 

Lezing en gastles op de dag van de 

mensenrechten op ROC-school, Frankemaheerd. 

Op de dag van de mensenrechten werd op de 

ROC-school een                                                                 

gastles en een film vertoond over de slavernij van                               

het verleden en de hedendaagse slavernij. 

Opdracht verstrekt door de Gemeente 

Amsterdam 
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Er waren 119 bezoekers, ouderen en jongeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plannen voor 2020 

 
 

 Een aanvraag voor het jaar 2020 is ingediend en goedgekeurd. 

 Verder oppakken van de diverse thema’s waaronder deelname aan het wijkteam en het 

sociaalpact. Ook zal het team worden uitgebreid en zal deskundigheid worden bevorderd. 

 Ook zal er aandacht worden besteed aan de toestroom van de Antillianen en zal aan de 

diverse overleggen worden deelgenomen. 

 Naast de aanvraag van ons Prestatieplan, worden projecten zoals Bondgenoten, 

gezondheid, Sport en bewegen, NLDoet en Vrijheidsmaaltijd voortgezet. 

 Opening van en activiteiten in La Casa Hofgeest. 

 Ook zijn 3 aanvragen ingediend: Huiselijk geweld, Armoedebestrijding en 

Ouderbetrokkenheid in de hoop dat zij worden toegekend.  

 Diverse deskundigheidsbevordering voor het team. 
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Gevelsteen ontwerp van ProFor 


