
JAAROVERZICHT 2018

SERVICEPUNT 
EMANCIPATIE 
AMSTERDAM



WAT IS HET SPE?

MISSIE 

Het Servicepunt Emancipatie (SPE) is het  
kennisknooppunt voor vrouwenorganisaties  
en emancipatie-initiatieven in Amsterdam.  
Het SPE wordt gefinancierd door de gemeente 
Amsterdam en helpt meer dan 130 klein-
schalige organisaties die zich inzetten voor 
vrouwenemancipatie in de stad. Deze informele 
organisaties zijn geworteld in de wijk en wer-
ken met ervaringsdeskundigen aan de vrijheid 
en zelfstandigheid van Amsterdamse vrouwen. 
Zij bedienen uiteenlopende doelgroepen in alle 
stadsdelen met een gevarieerd aanbod van 
activiteiten. Door deze informele organisaties 
op allerlei manieren te ondersteunen, helpt het 
SPE vrouwen sterker te staan. Het SPE wordt 
uitgevoerd door Diversion, het bureau voor 
maatschappelijk innovatie. 

“Als vrijwilliger zet ik me al jaren in voor 
het bespreekbaar maken van borstkanker 
onder migrantenvrouwen. Om meer vrou-
wen te bereiken, werk ik graag samen met 
nieuwe organisaties. Door het SPE kan ik 
deze organisaties makkelijker vinden.”

- Camelia Contreras,  
Stichting Mammarosa

CONTACT

SERVICEPUNT EMANCIPATIE 
AMSTERDAM
MAX EUWEPLEIN 36
1017 MB AMSTERDAM

Email info@spe-amsterdam.nl
Telefoon 020 – 578 79 93
Mobiel 06 – 459 171 21  
(hier zijn wij ook bereikbaar via sms en WhatsApp)

Website www.spe-amsterdam.nl 
Facebook www.facebook.com/
ServicepuntEmancipatieAmsterdam

DOMINIQUE BORM
projectmedewerker
dominique.borm
@spe-amsterdam.nl

NOA BAR EPHRAIM
projectmedewerker
noa.bar.ephraim
@spe-amsterdam.nl

HANNAH TOBEN
projectleider
hannah.toben 
@spe-amsterdam.nl 2



ACTIVITEITEN
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PROFESSIONALISERINGS-
DAGEN

NETWERK-
BIJEENKOMSTEN

ONDERSTEUNING

25
MEI

Hoe bepaal en  
presenteer ik de 
strategie en koers  
van mijn organisatie?

20
APR

Hoe zorg ik voor een 
goede seksuele op-
voeding in gemeen-
schappen waar dit 
onderwerp taboe is?

06
JUL

Hoe verbeter ik de 
online zichtbaarheid 
van mijn organisatie?

14
SEP

Hoe betrekken we 
vaders bij de opvoe-
ding, specifiek van 
jonge meiden, en hoe 
ondersteunen we mei-
den die opgroeien in 
twee culturen?

14
DEC

Hoe vind ik instanties 
die investeren in  
projecten met een 
maatschappelijke  
impact zoals de  
projecten die mijn 
organisatie uitvoert? 

23
NOV

Dit jaar bezochten 
we, samen met ver-
tegenwoordigers uit 
ons netwerk, tijdens 
het ‘SPE On Tour’ drie 
organisaties, zowel 
formeel als informeel, 
in Amsterdam-West. 

De organisaties in het netwerk 
van het SPE missen vaak de kennis, 
de middelen en de tijd om zich  
te ontwikkelen en te professionali-
seren. Met professionaliseringsda-
gen helpt het SPE de organisaties 
in haar netwerk met het verkrijgen 
van essentiële kennis en vaardig-
heden, zoals het opstellen van een 
wervingsstrategie voor vrijwilli-
gers of het leren pitchen, zodat 
de maatschappelijke impact van 
deze organisaties blijft groeien.

Daarnaast neemt het SPE  
zogenaamde voorvrouwen van  
organisaties mee naar interes-
sante evenementen waar zij hun 
netwerk kunnen vergroten en 
kennis op kunnen doen over (de 
aanpak van) een maatschappelijk 
vraagstuk. Zo gingen we naar een 
netwerkbijeenkomst over vrouwen-
besnijdenis van o.a. VeiligThuis, 
een conferentie over het betrek-
ken van jongens en mannen in het 
#MeToo tijdperk van Emancipator 
en een netwerkbijeenkomst over 
kinderrechten van Think Kabir & 
Stichting Argan.

De netwerkbijeenkomsten draaien 
om het leren kennen van andere 
organisaties en de onderlinge 
uitwisseling van ervaring en kennis. 
Drie keer per jaar bespreken  
we met experts als opvoedkundi-
gen, psychologen en politie veel 
gehoorde vragen die spelen  
bij de achterban van de SPE- 
organisaties. 

Het SPE vervult een vraagbaak-
functie, waarbij dagelijks orga-
nisaties telefonisch en per mail 
worden voorzien van advies bij de 
uitvoering van hun projecten of bij 
het doorverwijzen naar financiële 
mogelijkheden binnen en buiten 
de gemeente. We verbinden  
informele organisaties met elkaar 
voor mogelijke (nieuwe) samen-
werkingen en verwijzen door naar 
relevante formele organisaties.

“Bij stichting Aminah 
durven wij moeilijke 
onderwerpen aan te 
snijden en een stapje 
verder te gaan. Door de 
netwerkbijeenkomsten 
van het SPE ontmoe-
ten wij organisaties die 
zich richten op dezelf-
de thema’s. Wij kunnen 
tijdens deze bijeenkom-
sten goed netwerken en 
nieuwe samenwerkingen 
opzetten.”

- Mbarka Nbir,  
Stichting Aminah

“Ik heb veel geleerd 
van de activiteiten die 
het SPE organiseert. Zo 
heeft de professionali-
seringsdag over onder-
handelen en pitchen mij 
heel erg veel geholpen 
in het beter naar buiten 
brengen van mijn bood-
schap. Zo kan ik nog 
meer aandacht vragen 
voor vrouwen die lijden 
aan een chronische aan-
doening en die kampen 
met overgewicht.”

- Sophia A-Tjak,  
Stichting Congada



BUDGET TOEGEKEND

ZELFBEWUST
OPGROEIEN

STICHTING 
PRACHTVROUW 

Het opzetten van  
trainingen voor moeders 

en meiden tussen de  
10 en 12 jaar, waarbij de  
focus ligt op het verster-

ken van de fysieke en 
emotionele weerbaarheid 

van de meiden.
Budget ontvangen: 

€5.000,00

KIDS VAN  
AMSTERDAM 

OOST
Het organiseren van 

workshops over zelfbeeld, 
keuzevrijheid en social 

media om de weerbaar-
heid van jonge meiden te 

versterken.
Budget ontvangen: 

€4.950,00

IMD SPORTS
Het geven van weerbaar-
heidslessen voor meiden, 
gegeven door vrouwelijke 

rolmodellen. 
Budget ontvangen: 

€4.985,00

IFTIN
Het organiseren van 

workshops voor Somalische 
moeders over de verschil-

len en overeenkomsten 
tussen opvoeden in  

Nederland en het land  
van herkomst. 

PROUD 
Het organiseren van een 
klinisch spreekuur voor 

(biculturele) transpersonen, 
waar laagdrempelige 
zorg wordt verleend. 
Budget ontvangen: 

€5.000,00

SEXMATTERS
Het organiseren van 

groepsgesprekken met 
meiden over seksuele-  
en gender diversiteit.  
Budget ontvangen: 

€4.740,00

PROFOR
Het maken van een 

theatervoorstelling over 
LHBT-identiteit door jonge 

(bi-culturele) LHBT-rol-
modellen om zo het thema 
bespreekbaar te maken 
onder de inwoners van 
Amsterdam Zuidoost.
Budget ontvangen: 

€5.000,00

STICHTING 
AANEEN 

Het aanbieden van  
workshops over onder 
andere ondernemen en 
marketing aan vrouwen 

die parttime ondernemer 
zijn, of willen worden.
Budget ontvangen: 

€5.000,00

STICHTING 
CONGADA

Begeleiding van vrouwen 
naar een eigen onderne-

ming door het meedraaien 
in een sociale onderne-
ming. Met als doel om  
de vrouwen zelfstandig  
te leren werken en klaar 

te stomen voor het  
ondernemerschap.
Budget ontvangen: 

€5.000,00

STICHTING  
NEWBEES

Vrouwelijke nieuwkomers 
meer informatie geven 

over werken in Nederland, 
zodat zij een betere  

connectie kunnen maken 
met de arbeidsmarkt. 
Budget ontvangen: 

€4,950.00

STICHTING  
POWERLADY

Het bieden van  
trainingen aan jonge  

vrouwen in de bijstand 
tussen 21-35 jaar, zodat  

zij een eigen online- 
onderneming kunnen 

starten.
Budget ontvangen: 

€5.000,00

URBAN 
IMPROV

Inzetten op het stimuleren 
van ondernemerschap bij 
Marokkaanse vrouwen die 
al langere tijd thuis zitten.

Budget ontvangen: 
€4,935.00

STICHTING 
TRANS UNITED 

NEDERLAND
Biculturele transvrouwen 
de juiste tools bieden  
om zo hun connectie  
met de arbeidsmarkt  
te verbeteren en zo  

isolatie tegen te gaan.
Budget ontvangen: 

€3.900,00

STICHTING 
HIMILO

Vrouwen stimuleren meer 
te communiceren met hun 
partners over gezinsplan-
ning en zwangerschap.

Budget ontvangen: 
€5.000,00

STICHTING 
PROFOR

Jongeren bewust  
maken van de risico’s  
op schulden door het  

bieden van begeleiding  
en ondersteuning. 

Budget ontvangen: 
€3.889,00

STICHTING 
SINGLESUPER-

MOM
Trainingsprogramma  
voor alleenstaande  
moeders van Latijns- 
Amerikaanse afkomst 

gericht op o.a. partici-
patie in de Nederlandse 

samenleving.
Budget ontvangen: 

€5.000,00

STICHTING 
ADELHEID & ZINA

Gespreksessies met 
vrouwen over (taboe)

onderwerpen zoals seksu-
ele vrijheid die aan bod 

komen in de documentaire 
‘Niet Meer Zonder jou’.

Budget ontvangen: 
€5.000,00

STICHTING SAN
In gesprek gaan met 

gezinnen om ze bewuster 
te maken over de rol van 

vaders in het gezin. 
Budget ontvangen: 

€4,925.00

STICHTING 
HIMILO

Dialoogbijeenkomsten 
waarbij Somalische vaders 

in gesprek gaan over  
hun rol in de opvoeding 

van hun dochters.
Budget ontvangen: 

€5.000,00

STICHTING  
AMINAH

Trainingstraject gericht 
op het doorbreken van 

belemmerende traditione-
le rolpatronen en normen 
binnen de Marokkaanse 
cultuur om hiermee zelf-

bewustzijn en ontwikkeling 
van mannen te stimuleren.

Budget ontvangen: 
€4,873.00

STICHTING  
AKNARIJ WEST
Een programma voor 

mannen dat zich focust op 
het ontkrachten van de 
traditionele rolverdeling 
van vrouwen en mannen  

in het gezin. 
Budget ontvangen: 

€4,985.00

STICHTING  
NISA FOR NISA
Dialoogbijeenkomsten 

waarbij migrantenvaders 
in gesprek gaan met  

jongeren met een  
migrantenafkomst over 
onderwerpen die in de 
taboesfeer liggen zoals: 
radicalisering en grens-
overschrijdend gedrag. 

Budget ontvangen: 
€3,018.00

SEKSUELE
DIVERSITEIT

ZELF-
BESCHIKKING

MANNEN
ECONOMISCHE

ZELFSTANDIGHEID
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Het SPE verdeelt jaarlijks €100.000 onder organisaties met goede plannen die bijdragen aan de speerpunten van  
het emancipatiebeleid van de gemeente. Organisaties ontwikkelen de plannen op basis van signalen en vraagstuk-
ken die zij zien binnen hun eigen organisaties of in de wijk. In 2018 hebben 22 projecten van 20 verschillende orga-
nisaties budget ontvangen. In totaal zijn er in 2018 61 projectplannen ingediend door 45 organisaties. Organisaties 
vragen maximaal €5.000 aan voor hun project en organiseren hiermee minstens 5 activiteiten waarmee ze minimaal 
15 mensen per activiteit bereiken. De volgende organisaties hebben speerpuntbudget ontvangen voor hun projecten:



PRAKTIJKSIGNALEN
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In Amsterdam bestaat er een fijnmazig netwerk van organisaties die zich inzet voor de emancipatie van vrouwen. 
Deze emancipatie-organisaties vervullen een brugfunctie tussen gezinnen en officiële instanties. Door intensief  
contact met hun achterban zien ze goed wat er speelt. De signalen en vraagstukken die deze organisaties zien,  
worden gebundeld en hieronder inzichtelijk gemaakt.

ZELFBEWUST
OPGROEIEN

WEERBAARHEID  
JONGE MEIDEN

Door groepsdruk en strakke 
normen vanuit de gemeen-
schap is het voor een deel 
van de jonge vrouwen lastig 
om een eigen identiteit te 
vormen en zelfstandig keuzes 
te maken. De expose-groe-
pen van het afgelopen jaar 
zijn hier een actueel voor-
beeld van. Meiden die tegen 
de norm in gaan, worden in 
deze Whatsapp- en Tele-
gramgroepen zwaar afge-
rekend, vooral door jongeren 
uit hun eigen gemeenschap. 
Daarnaast zien we dat door 
social media jonge meiden, 
met wie SPE-organisaties 
contact hebben, te maken 

krijgen met een nieuwe  
manier van stalking en  
chantage. Meiden worden  
na het delen van naaktfoto’s 
niet meer met rust gelaten en 
worden op school of op soci-
al media geconfronteerd met 
leeftijdsgenoten die de foto’s 
hebben gezien. Organisaties 
binnen het SPE geven aan 
dat de gevolgen voor slacht-
offers groot zijn. Slachtoffers 
raken steeds meer geïsoleerd 
en voelen zich thuis ook vaker 
onveilig. We zien dat slacht-
offers uit schaamte en angst 
niet snel naar de politie of 
familie durven te stappen, 
maar eerder aan de bel 
trekken bij vertrouwensperso-
nen binnen SPE-organisaties. 
De gevolgen van sexting zijn 

ook van grote invloed op de 
families van de slachtoffers. 
Ze ervaren veel schaamte 
richting de gemeenschap. 
Dit zorgt ervoor dat het 
onderwerp thuis niet be-
sproken wordt. Daarbij zien 
organisaties dat meiden die 
slachtoffer zijn van sexting 
vaak te maken krijgen met 
minder vrijheden en strenge-
re regels in plaats van dat 
ze steun krijgen. In sommige 
gevallen kan het zo ver gaan 
dat jonge vrouwen verstoten 
worden. Organisaties geven 
aan dat er  beperkte hulp-
verlening beschikbaar is voor 
slachtoffers en hun families 
om hier samen met elkaar uit 
te komen, terwijl die behoef-
te er bij slachtoffers wel is. 

SEKSUELE  
DIVERSITEIT

POSITIE
LHBTQI+

Een deel van de (biculturele) 
LHBTQI+’ers leeft in isolatie. 
SPE-organisaties zoals Proud 
en TransUnited Nederland 
geven aan dat er te wei-
nig gerichte hulpverlening 

is. Een groot deel van de 
hulpverleners zijn slecht op 
de hoogte van de complexi-
teit aan problemen die er 
zijn. Een eerste grote stap is 
terug gaan naar de arbeids-
markt. Solliciteren is hier een 
drempel. Sommige trans-
genders waarmee Proud en 

TransUnited contact hebben, 
hebben bijvoorbeeld na een 
transitie geen flauw idee 
hoe ze zich moeten kleden 
en presenteren. Dit lijkt een 
klein obstakel, maar is voor 
hen een groot probleem en 
maakt hun deelname aan de 
arbeidsmarkt moeilijker.  

SEKSUELE  
DIVERSITEIT

SEKSUELE OPVOEDING

Een terugkerend signaal  
is dat ouders binnen veel  
gezinnen met een migratie- 
achtergrond de juiste  
gesprekstechnieken missen 
om het onderwerp seksuele 
opvoeding aan te snijden 
bij hun kinderen. Ouders zijn 
bang om met hun kinderen, 

vooral met hun dochters, te 
praten over seksualiteit en 
seks voor het huwelijk.  
Er ligt nog een groot taboe 
op seksuele vrijheid. Zo wordt 
er ook met veel meiden niet 
gesproken over de gevaren 
en de risico’s die ze lopen bij 
de ontwikkeling van hun  
eigen seksualiteit. Meiden 
zijn daardoor extra kwets-

baar. SPE-organisaties zien 
dan ook dat meiden uit deze 
gemeenschappen slecht 
weerbaar zijn tegen lover-
boys en sexting. Af en toe 
krijgen organisaties vragen 
van ouders over hoe ze  
seksuele voorlichting moeten  
geven, maar dan is het 
kwaad vaak al geschied.

ECONOMISCHE  
ZELFSTANDIGHEID 

ZELFSTANDIG WONEN

Op jezelf gaan wonen is 
voor veel jonge vrouwen een 
belangrijke stap richting 
zelfstandigheid. Voor veel 
jonge vrouwen lijkt deze 
stap op dit moment on-
haalbaar en dat heeft niet 
alleen met de woningnood 
te maken. Enerzijds con-
stateren SPE-organisaties 
dat het zelfstandig wonen 

van ongehuwde vrouwen in 
sommige gemeenschappen, 
zoals de Marokkaanse en de 
Somalische, nog steeds een 
groot taboe is. Uit huis gaan 
doe je pas als je getrouwd 
bent. De angst voor roddels 
is groot. Soms leidt de wens 
om  op jezelf wonen zelfs tot 
een breuk met familie, maar 
we zien ook dat meisjes 
snel trouwen om zo uit huis 
te kunnen gaan. Anderzijds 

zien SPE-organisaties uit het 
stadsdeel Zuidoost dat jonge 
vrouwen met een laag inko-
men het lastig vinden inzicht 
te krijgen in hoe ze zelfstan-
dig een huishouden kunnen 
runnen. Ook zien ze dat er 
nog vaak druk ligt op jonge 
vrouwen om ouders financieel 
te ondersteunen waardoor ze 
zelf minder financieel zelf-
redzaam zijn.  
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ZELF-
BESCHIKKING

MANNEN

GEWELD TEGEN  
VROUWEN EN AANPAK

Informele organisaties krijgen 
van hun achterban vaak het 
eerste signaal bij huiselijk 
geweld. Door hun grote  
netwerk en kennis van de 
doelgroep treden zij vaak 
op als tussenpersoon. Via 
professionele hulporganisa-
ties horen we dat niet elke 
informele organisatie de 

juiste expertise heeft om bij 
signalen juist en tijdig in te 
grijpen en door te verwijzen. 
We zien hier twee proble-
men. Allereerst is de defini-
tie van huiselijk geweld die 
sommige vrijwilligers hebben 
niet dekkend voor de proble-
matiek die speelt. Zo wordt 
niet elke vorm van fysiek 
en mentaal geweld gezien 
als reden tot actie. Verder 
verloopt het contact tussen 

professionele hulporganisa-
ties en informele organisa-
ties doorgaans stroef. Door 
aangescherpte privacyre-
gels wordt het lastiger voor 
informele organisaties om 
hun cliënt te ondersteunen na 
het doorverwijzen naar een 
formele organisatie. Dit leidt 
tot terughoudendheid bij 
informele organisaties.

ACTIVITEITEN VOOR 
JONGENS

We zien dat er de laatste 
jaren binnen SPE-organisa-
ties veel nadruk is gelegd op 
activiteiten voor meiden die 
onder andere gericht zijn 

op weerbaarheid en zelfbe-
schikking. In de stad worden 
vooral voor jongens activi-
teiten georganiseerd met als 
doel om ze van de straat te 
houden of ter voorkoming van 
radicalisering. SPE-organisa-
ties vinden het belangrijk dat 

er ook een passend aanbod 
komt voor jongens, gericht op 
emancipatie. Het is namelijk 
zorgelijk dat er met jongens 
te weinig wordt gesproken 
over genderpatronen en 
vaderschap.

ECONOMISCHE  
ZELFSTANDIGHEID

ARBEIDSTOELEIDING

Een groot deel van de  
Amsterdamse vrouwen is niet 
economisch zelfstandig. Een 
deel hiervan heeft moeite 
de stap te zetten naar een 
betaalde baan. Organisaties 
binnen het SPE merken dat 
vrouwen niet altijd door hun 
omgeving worden gestimu-
leerd om te gaan werken. 
Enerzijds is het nog steeds 

een taboe om als vrouw een 
carrière na te streven of 
het moederschap met een 
baan te combineren. Daarbij 
merken SPE-organisaties dat 
bij veel vrouwen de overtui-
ging heerst dat een baan te 
weinig flexibiliteit biedt om 
ook moeder te kunnen zijn.  
Wanneer moeders toch 
besluiten te gaan werken, 
kiezen ze eerder voor het  
ondernemerschap dan voor 

een betaalde baan.  
Anderzijds denken veel 
niet-uitkeringsgerechtigde 
vrouwen dat ze veel geld 
moeten betalen voor oplei-
dings- en arbeidstoeleiding-
trajecten. Zij zien hier daar-
om vaak vanaf.



ORGANISATIE-OVERZICHT SPE
speerpuntenbudget ontvangen in 2018 aangesloten samenwerkingspartners
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1. ADE Eritrea
2. African Women  

Perspective (AWP)
3. Amsterdams  

Buurvrouwen  
Contact (ABC)

4. Amsterdamse  
Vrouwengroep

5. Ashantinez
6. ASKV Steunpunt 

Vluchtelingen
7. ATKB
8. Atria - kennisinstituut 

voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis 

9. Baking Power
10. Bites & Business
11. Blijf Groep  

Amsterdam 
12. Blik op Talent 
13. Bloei & Groei
14. Blue Netwerk  

Huiselijk Geweld
15. Business and  

Professional Women 
(BPW) Nederland

16. Buurtkamer Parlarie
17. Buurvrouwennetwerk 

Gaasperdam
18. CABO Amsterdam
19. Centro Cultural de 

Hispanohablantes  
(Las Mujeres)

20. Chinese Vrouwen- 
vereniging Amsterdam 
(onderdeel LFCV)

21. Chinese Vrouwen- 
vereniging Ho-Yin

22. Cleopatra
23. COC Amsterdam 
24. De Bloem
25. De Circel van  

Harmonie

26. DE KIDS VAN  
AMSTERDAM 
OOST 

27. De Vrouwenmantel
28. Diversiteitsland
29. Elance Academy
30. eMANcipator
31. Empower Amsterdam 
32. eVa & adaM  

Participatiecentrum 
Amsterdam Noord

33. Fairwork - Samen Sterk
34. Femmes for Freedom
35. FEMtasticPink
36. FNV Vrouw 
37. GAM
38. GGD Amsterdam 
39. GGZ-Brandaris

40. Global Inclusion 
41. Guinea Vrouwen
42. High Tech Tea 
43. Hippe Heks
44. Home Empowerment
45. House of Khephera 

46. IFTIN 

47. IMD SPORTS  
48. Indische Jasmijn
49. Kammite Psychologie 
50. Landelijk Kennisknoop-

punt Huwelijksdwang  
en Achterlating 

51. LetsBeOpen!
52. LOS
53. Mama Papa Cares
54. Mamawatoto
55. Mammarosa  

Amsterdam
56. Mannencentrum  

Daadkr8
57. Marokkaanse Vrouwen 

Vereniging (MVVN)
58. Maruf
59. Meldpunt  

Discriminatie Regio  
Amsterdam (MDRA)

60. Moedernetwerk
61. MOVISIE 
62. NAMIO 
63. Netwerk Amsterdamse 

Helden
64. Netwerk Roze  

in Blauw 
65. Netwerkpro

66. NEWBEES  

67. NISA FOR NISA  
68. OndersteBoven
69. Organisatie  

Marokkaanse Vrouwen 

Amsterdam (OMVA)
70. Participatie Team  

Amsterdam Zuidoost
71. Pezo 
72. Platform Status Quo
73. Platform ZijN
74. Polish Professoinal  

Women (PPW)  
in the Netherlands

75. POWERLADY  

76. PRACHTVROUW  
COACHING  

77. Professional Women’s 
Network Amsterdam

78. PROFOR  

79. PROUD  
80. Rode Kruis  

Amsterdam 
81. Roze Buddyzorg

82. Rutgers 
83. Rwanda Ned Tubane
84. Samen Sterk  

Vrouwen West
85. Samen Vooruit (SAVO)

86. SEXMATTERS   
87. Sheherazade

88. SINGLE  
SUPERMOM 

89. Sitara
90. Somalische Vereniging 

Amsterdam en  
Omstreken (SOMVAO)

91. Somalische Vrouwen
92. Stage & Stories
93. StaSterk
94. Steungroep voor  

Vrouwen Zonder  
Verblijfsvergunning

95. Steunpunt Seksueel 
Geweld Amsterdam

96. STICHTING  
ADELHEID & 
ZINA  

97. STICHTING  
AKNARIJ WEST  

98. Stichting  
Kracht & Pracht

99. STICHTING 
AMINAH  

100. Stichting Amsterdam 
aan het werk 

101. Stichting Camellia

102. STICHTING 
CONGADA  

103. Stichting DIAN
104. Stichting Esthon

105. STICHTING  
HIMILO  

106. Stichting Inclusief
107. Stichting Interculturele 

Participatie en  
Integratie (SIPI)

108. Stichting Malak
109. Stichting Marokkaanse 

Ouderen Salon 
110. Stichting Mavencio 

Multi-comorbiditeits-
groep

111. Stichting Meer  
Vrouwen in de  
Politiek 

112. Stichting MOI
113. Stichting ProductieLab 

(WEG met mental  
slavery) 

114. STICHTING  
SAN OOST  

115. Stichting Soedania
116. Stichting Students  

Moving Forward
117. Stichting Students  

Moving Forward 
(SMFF) 

118. Stichting Synchroon 
Plus Int

119. Stichting The Dream 
Connection 

120. STICHTING 
TRANS UNITED 
NEDERLAND  

121. Stichting Vluchtelingen 
Vrouwen Raad (VVR)

122. Stichting Women Win
123. Studio 52nd
124. Surinaamse Vrouwen 

Bijlmermeer (SVB)
125. Think-KABIR
126. ToP: Vereniging  

van Poolse Vrouwen
127. Trias Pedagogica 

128. URBAN  
IMPROV  

129. Vangnet
130. Veilig Thuis  

Amsterdam- 
Amstelland 

131. Venzo (Stichting  
Vrijwilligers en ZO) 

132. VERENIGING 
AANEEN  

133. Vereniging Egyptische 
Organisaties in  
Nederland 

134. Vereniging Hawaasa 
Oromo Nederland

135. Voices of  
Women Media 

136. Vrijwilligersacademie 
Amsterdam 

137. Vrouw en Vaart (SEZO)
138. VrouwenAcademie
139. Vrouwenbazaar
140. Vrouwenfederatie  

Milli Gorus NN
141. Vrouwenruimte De Kat
142. Wa Lai Chinese  

Vrouwengroep
143. Wipsite 
144. Women Connect  

2 Success
145. WOMEN Inc. 
146. WOUW Amsterdam
147. Zami
148. Zina Platform
149. Zusters voor Zusters
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