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MISSIE
Emancipatie in Amsterdam blijft een actueel
onderwerp. Kijk je naar de cijfers dan zie je
dat de positie van vrouwen nog steeds onder
druk staat. Ze zijn vaker financieel afhankelijk
en kwetsbaar, zijn vaker slachtoffer van huiselijk- en seksueel geweld, ze ervaren druk van
taboes, en inperking van hun vrijheden die ze
soms moeilijk bespreekbaar kunnen maken in
hun omgeving.
Om hier verandering in te brengen ondersteunt het SPE (kleine) informele organisaties
in de stad die vrouwen bedienen en er niet
voor terug deinzen om lastige taboethema’s
en emancipatievraagstukken bespreekbaar te
maken. Of deze organisaties zich nu inzetten
voor het tegengaan van gedwongen huwelijken,
taalles geven, of fysieke en mentale weerbaarheidstrainingen voor meisjes en vrouwen
organiseren; zij weten heel goed wat er bij hun
achterban speelt. Deze organisaties hebben

een vertrouwensband met de vrouwen die ze
ondersteunen. Dit vertrouwen zorgt ervoor dat
vrouwen eerder bij deze organisaties het achterste van hun tong laten zien dan bij officiële
(formele) instanties. De informele organisaties
bevinden zich hierdoor in een unieke positie
doordat ze toegang hebben tot een doelgroep
die voor formele (hulp) organisaties en instanties niet altijd makkelijk te bereiken is. Om de
impact van deze informele organisaties in Amsterdam te vergroten, is een goede aansluiting
bij formele (hulp) organisaties in de stad zeer
waardevol. Het SPE zorgt er daarom voor dat
informele en formele organisaties in de stad
elkaar weten te vinden en kennis kunnen delen.

WAAROM HET SPE?

ONS WERK?

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 144 voornamelijk kleinschalige informele organisaties en 28 formele (hulp)
organisaties die zich inzetten voor vrouwenemancipatie in de stad. Deze informele organisaties zijn
geworteld in de wijk en werken 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.

We ondersteunen de informele organisaties op
verschillende manieren. Naast het geven van advies en het delen van relevante informatie met het
Amsterdamse vrouwenveld, organiseren we jaarlijks
meerdere bijeenkomsten met als doel om organisaties de kans te geven om zich op professioneel
vlak verder te ontwikkelen en de verbinding tussen
formele en informele organisaties te versterken.
Daarnaast zetten we ons gedurende het gehele
jaar actief in om het netwerk van de vrouwenorganisaties te vergroten. Delen we actief kennis
over het veld met relevante partijen in de stad.
Organiseren we elk jaar vijf momenten waarop
organisaties bij het SPE aanvragen kunnen indienen
voor budget die bijdragen aan de speerpunten van
het emancipatiebeleid van de gemeente. Het SPE
wordt uitgevoerd door Diversion het bureau voor
maatschappelijke innovatie.

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
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projectmedewerker
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NOA BAR EPHRAIM
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ACTIVITEITEN
PROFESSIONALISERINGSDAGEN

NETWERKBIJEENKOMSTEN

NETWERKDAGEN

Veel organisaties in het netwerk van
het SPE werken met vrijwilligers en
beperkte middelen. Zij hebben vaak
niet de tijd om actief op zoek te
gaan naar relevante kennis om zich
verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Wij zorgen dat de
organisaties de essentiële kennis en
vaardigheden verkrijgen zodat de
maatschappelijk impact van deze
organisaties blijft groeien. Jaarlijks
organiseren we drie professionaliseringsdagen waarbij we ingaan op
vraagstukken zoals: hoe stel je een
goede wervingsstrategie voor vrijwilligers op? Waaraan moet een goede
pitch voldoen?

De netwerkbijeenkomsten draaien om
het leren kennen van andere organisaties (zowel informeel als formeel) en
de onderlinge uitwisseling van ervaringen en kennis. Drie keer per jaar
bespreken we met experts als bijvoorbeeld opvoedkundigen, hulpverleners,
psychologen en politie veel gehoorde
vragen en dilemma’s die spelen bij
de achterban van de SPE-organisaties. Het doel van de bijeenkomsten
is kennisdeling. Daarnaast focussen
we ons met de netwerkbijeenkomsten
ook op het verbinden van formele en
informele organisaties. Zodat deze
organisaties elkaar beter en sneller
weten te vinden.

Drie keer per jaar neemt het SPE
voorvrouwen van organisaties mee
naar interessante evenementen. Dit
doen we zodat zij hun netwerk kunnen vergroten maar ook meer kennis
op kunnen doen. Zo zijn we naar een
bijeenkomst geweest van We Make
The City, genaamd ‘Loving Cities’, een
bijeenkomst over de emancipatie geschiedenis van de zwarte migrantenen vluchtelingenvrouwenbeweging in
Pakhuis de Zwijger. En bezochten we
de IDFA documentaire That Which
does not Kill over seksueel geweld en
de gevolgen daarvan voor vrouwen.

“Mijn projecten richten zich op
het bespreekbaar maken van
taboe-thema’s zoals loverboy
problematiek. Hiermee wil ik
meiden weerbaarder maken.
Door het SPE kom ik in contact
met vrouwen van verschillende
achtergronden. Hierdoor leer ik
veel over de taboes en vraagstukken waar zij zich mee bezighouden. Dankzij deze kennis
kan ik mijn projecten beter laten
aansluiten op de verschillende
doelgroepen van meiden die ik
bereik.”
Sharynne Martijn,
Stichting Papiapodia

“Door het organiseren van de
netwerkbijeenkomst over de
bescherming van jonge meiden
tegen sexting en (cyber) stalking is het SPE een verbindende factor in het bijeenbrengen
van organisaties die met deze
onderwerpen te maken krijgen
en organisaties die expert zijn
op dit thema. Wij vonden het
heel waardevol om onze kennis
over online seksuele veiligheid
te mogen overdragen aan de
organisaties binnen het netwerk
van SPE.”
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Hoe ga je als organisatie om met vrijwilligers?
Hoe weet je de juiste vrijwilligers te vinden en
hoe houd je ze langdurig betrokken?

29

Hoe kan je storytelling inzetten voor jouw
organisatie? En hoe pas je dit toe in een pitch
of een netwerkgesprek?

SEP

NOV

Het SPE vervult een vraag en advies
functie, waarbij dagelijks organisaties 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) samenwerkingen en verwijzen door naar
relevante formele organisaties.

Simone Belt,
Helpwanted.nl

Hoe kan je de impact van jouw organisatie
vergroten? Wat voor leiderschap vraagt dat en
wat is de meerwaarde daarin van marketing?
Samen met een groep van vrouwelijke managers van Akzonobel heeft het SPE workshops
georganiseerd over deze twee vraagstukken.

MRT

ONDERSTEUNING

05

Hoe beschermen we onze dochters tegen de
gevaren van drugs, alcohol, sexting en (cyber)
stalking?

14

Hoe ga je als organisatie het gesprek aan over
seksueel geweld?
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Dit jaar bezochten we, samen met vertegenwoordigers en raadsleden uit ons netwerk,
tijdens ‘SPE on Tour’ drie organisaties, zowel
formeel als informeel, in Amsterdam met als
doel kennisdeling en kennismaken. We gingen
in gesprek over het thema arbeidstoeleiding
en financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

APR

JUN

NOV
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ACTIVITEITEN VAN HET SPE IN 2019

64

83

BEZOEKEN AFGELEGD AAN
DE ACTIVITEITEN VAN
ORGANISATIES.

IN 2019 HEBBEN

5

VROUWEN BEREIKT MET DE
NETWERKBIJEENKOMSTEN

VROUWEN BEREIKT MET DE
PROFESSIONALISERINGSDAGEN

3

NETWERKDAGEN

23

22

21
650
VERSCHILLENDE
ORGANISATIES MET HUN
ACTIVITEITEN RUIM

DEELNEMERS BEREIKT

GEHONOREERDE AANVRAGEN
SPEERPUNT ZELFBESCHIKKING

5

GEHONOREERDE AANVRAGEN
SPEERPUNT ARBEID EN ZORG
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GEHONOREERDE
AANVRAGEN SPEERPUNT
ZELFBEWUST OPGROEIEN

NETWERKGESPREKKEN

DAGELIJKS
TELEFONISCHE
ADVIESLIJN

4

MINI-CAMPAGNES OVER
INSPIRERENDE VOORVECHTERS
UIT HET SPE NETWERK DIE
MAATSCHAPPELIJKE TABOES
DOORBREKEN

5
BESLISBIJEENKOMSTEN
GEORGANISEERD

3

GEHONOREERDE
AANVRAGEN SPEERPUNT
SEKSUELE DIVERSITEIT
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GEHONOREERDE AANVRAGEN
SPEERPUNT MANNEN
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BUDGET TOEGEKEND
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 vraagstukken die
zij zien binnen hun eigen organisaties of in de wijk. In 2019 hebben 22 projecten van 21 verschillende organisaties budget ontvangen. In totaal zijn er in 2019 56 projectplannen ingediend door 34 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:

ZELFBEWUST
OPGROEIEN

SEKSUELE
DIVERSITEIT

ARBEID EN
ZORG

ZELFBESCHIKKING

MANNEN

STICHTING AKNARIJ
WEST
Trainingen, workshops en
dialoogbijeenkomsten
voor kwetsbare meiden
om ze weerbaarder en
zelfbewust te maken tegen
invloeden van buitenaf.
Budget ontvangen:
€4.395,-

STICHTING TRANS
UNITED NEDERLAND
Stemtrainingen voor
bi-culturele transgender
vrouwen om ze meer
vertrouwen te geven en ze
hierdoor uit hun sociale
isolement te halen. Budget ontvangen: €5.000,-

STICHTING
AANEEN
Workshops die toegespitst zijn op het succesvol
aanvragen en vinden van
fondsen om de economische zelfstandigheid van
vrouwenorganisaties te
versterken en te vergroten.
Budget ontvangen:
€5.000,-

SOMALISCH PARTICIPATIEPUNT AMSTERDAM
(SPA) & SOMVAO
Dialoogbijeenkomsten
waar vrouwen en meisjes
in gesprek gaan over thema’s zoals zelfbeschikking,
keuzevrijheid en traditionele man-vrouw verhoudingen. Budget ontvangen:
€4.340,-

STICHTING HIMILO
Dialoogbijeenkomsten voor
mannen en vrouwen binnen
de Somalische gemeenschap over zelfbeschikkingsrecht, communicatie
binnen het gezin, zwanger
worden, gezinsplanning en
anticonceptie.
Budget ontvangen:
€5.000,-

STICHTING CONGADA
Bijeenkomsten gericht
op de begeleiding van
vrouwen om hun financiële
positie te verbeteren en
het belang van kennis over
je inkomsten en uitgaven.
Budget ontvangen:
€5.000,-

STICHTING
AKNARIJ WEST
Trainingen voor kwetsbare
meiden, gericht op het
versterken van de fysieke
en mentale weerbaarheid,
zodat zij zelfbewuster
worden en minder snel in
verkeerde handen vallen.
Budget ontvangen: €4.815,-

STICHTING
AKNARIJ WEST
Bijeenkomsten voor
mannen waarbij het
emancipatieproces wordt
belemmerd door hun sociale omgeving en culturele
factoren. Door het delen
van inzichten worden
culturele en psychosociale
blokkades bespreekbaar
gemaakt en doorbroken.
Budget ontvangen:
€4.585,-

STICHTING AMINA
Weerbaarheidstrainingen
zowel mentaal als fysiek
waarmee meiden op een
laagdrempelige manier
leren om voor zichzelf op
te komen wanneer dat nodig is. Budget ontvangen:
€4.873,STICHTING PAPIAPODIA
Uitwerken van een theaterstuk met als doel om
jonge kwetsbare meiden
meer kennis te geven en
bewust te maken van het
bestaan van loverboys en
lovergirls. Budget
ontvangen: €4.156,SOMALISCH PARTICIPATIEPUNT AMSTERDAM
Weerbaarheidstrainingen
voor meisjes en jonge
vrouwen met een Somalische achtergrond zodat
zij instaat zijn om eigen
keuzes te maken op het
gebied van opleiding,
werk en partnerkeuze.
Budget ontvangen:
€4.400,-

STICHTING INCLUSIEF
Een TRANS magazine
gemaakt door trans- en
genderdiverse personen.
De redactiedagen, waar
zij aan het magazine werken, zorgen tegelijkertijd
voor het vergroten van hun
sociale netwerk.
Budget ontvangen:
€4.200,-

STICHTING BODIES
IN ACTION
Een voorstelling vormgeven
om zo de persoonlijke en
artistieke groei van LHBT+
jongeren te stimuleren
en hun zelfvertrouwen te
vergroten. In de voorstelling staan de persoonlijke
verhalen van de LHBT+
jongeren centraal. De
voorstelling draagt bij aan
de acceptatie van LHBT+
jongeren.
Budget ontvangen:
€4.393,-

STICHTING
MALAK
Workshops over werk en
de verschillende mogelijkheden voor vrouwen die
een grote afstand hebben
tot de arbeidsmarkt.
Budget ontvangen:
€5.000,STICHTING
SYNCHROON PLUS INT.
Trainingen voor vrouwen
over de Nederlandse taal,
computer- en geldzaken. De focus ligt op het
vergroten van de wereld
van de vrouwen. Budget
ontvangen: €5.000,PRACHTVROUW
COACHING
Taalcoaching en empowerment trainingen voor
laaggeletterde vrouwen
met een migratie achtergrond. Met als doel het
vergroten van de zelfstandigheid van de vrouwen
en het krijgen van meer
zelfvertrouwen.
Budget ontvangen: €3.715,-

STICHTING
PRODUCTIELAB
Dialoogbijeenkomsten
tussen moeders en dochters, waarbij ze in een
veilige omgeving openlijk
kunnen praten over taboeonderwerpen. Budget
ontvangen: €4.900,SEXMATTERS
Workshops over seksuele diversiteit, gender en
consent op middelbare
scholen en mbo-opleidingen in Amsterdam.
Met als doel zorgen voor
meer openheid, kennis en
begrip. Budget ontvangen:
€4.800,SINGLE
SUPERMOM
Trainingsprogramma en
community voor Spaanssprekende alleenstaande moeders opzetten.
Waarbij aandacht wordt
besteed aan thema’s zoals
zelfbeschikking, zelfredzaamheid en participeren in de Nederlandse
maatschappij. Budget
ontvangen: €5.000,-

STICHTING SKC &
SAN OOST
Bijeenkomsten over de rol
van de vader in het gezin,
de opvoeding van de kinderen, het verbeteren van
de communicatie tussen
vaders en moeders en de
begeleiding van met name
zonen naar volwassenheid. Budget ontvangen:
€5.000,STICHTING PAMIR
Dialoogbijeenkomsten voor
Afghaanse mannen over
de zelfbeschikkingsrechten
van de vrouw om zo het
bewustzijn bij de man te
vergroten en de keuzevrijheid van Afghaanse
vrouwen te vergroten.
Budget ontvangen: 4.460,STICHTING VERBETEREN PEDAGOGISCH
KLIMAAT
Bijeenkomsten voor Somalische mannen waarbij
aandacht wordt besteed
aan het leren omgaan
met agressie en andere
emoties om zo gender
gerelateerd geweld
tegen te gaan.
Budget ontvangen:
4.665,-
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PRAKTIJKSIGNALEN
In Amsterdam bestaat er een fijnmazig netwerk van ruim 144 kleinschalige informele organisaties die zich
inzetten 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. Het
SPE is goed op de hoogte van de signalen en vraagstukken die organisaties ontvangen en haalt deze gedurende het hele jaar op uit de gesprekken en bijeenkomsten met de organisaties uit haar netwerk. Jaarlijks
bundelen we deze signalen en maken we ze inzichtelijk. Hieronder is per speerpunt een signaal beschreven.
ZELFBESCHIKKING

KWETSBAARHEID VAN
JONGE MEIDEN
Organisaties uit het netwerk
van het SPE die werken met
meiden en jonge vrouwen in
Amsterdam West en Nieuw –
West signaleren dat er een
normalisering van seks als
ruilmiddel plaatsvindt onder
meiden in de stad. Meiden
bieden via sociale media
seksuele handelingen of
foto’s aan in ruil voor geld of

ARBEID
EN ZORG

ONWETENDHEID
ZORGT VOOR ECONOMISCH KWETSBARE
VROUWEN IN DE AOW
LEEFTIJD
Vrouwen zijn vandaag de
dag nog steeds vaker financieel kwetsbaar dan mannen.
In Amsterdam is bijna de
helft van de vrouwen financieel afhankelijk van anderen.
Veel organisaties binnen
het SPE netwerk organiseren bijeenkomsten waarmee
ze vrouwen bewust maken
van hun financiële situatie.
Bijvoorbeeld door het geven
van inzicht in hun inkomsten

ZELFBEWUST
OPGROEIEN

BRUGFUNCTIE
Thema’s zoals seksualiteit en
psychische gezondheid zijn
niet voor alle meiden even
makkelijk te bespreken thuis.
Organisaties uit het SPE-netwerk signaleren dat veel
meiden met een bi-culturele
achtergrond het lastig vinden
om hier met hun ouders over
in gesprek te gaan als zij
dergelijke problemen ervaren
of met vragen zitten. Waar
het kan pakken de organisaties de vragen zelf op,
bijvoorbeeld door het orga-

spullen. Volgens deze organisaties speelt de waarde
die deze meiden hechten
aan exclusieve merkkleding
en -spullen hierin een rol.
Ze worden beïnvloed door
influencers, de meiden zien
hen als rolmodellen. Ze willen
precies zo zijn en hebben
daar veel voor over. Organisaties maken zich hier grote
zorgen over, ook omdat het
steeds vaker om jonge meisjes gaat (vanaf 12 jaar). Het

tijdig signaleren is lastig. De
meiden praten er niet openlijk over en veel situaties vinden online plaats. Hierdoor is
de controle beperkt. Organisaties investeren daarom
veel tijd in het opbouwen van
een vertrouwensband met
de meiden, zodat ze tijdig
kunnen inspringen op deze
zorgelijke signalen en bewustwordingsbijeenkomsten
kunnen opzetten die aansluiten op de thematiek.

en uitgaven. Ook gaan ze
met vrouwen in gesprek over
het thema economische zelfstandigheid en organiseren
ze bijeenkomsten over ondernemerschap en het vinden
van (passend) werk. Organisaties maken zich zorgen
over een aanzienlijke groep
vrouwen die geen volledige
AOW hebben opgebouwd
omdat ze op latere leeftijd
naar Nederland zijn verhuisd.
Deze vrouwen zijn zich vaak
niet bewust van de financiële risico’s die hierbij komen
kijken. Organisaties signaleren dat ook financiële kennis
over bijvoorbeeld eventuele

aanvullingen op hun AOW
vaak mist. Maar ook dat er
soms wantrouwen heerst onder deze vrouwen tegenover
de overheid en het toeslagensysteem. Verschillende
SPE organisaties proberen
het financieel inzicht van
deze vrouwen te vergroten
door ze bewust te maken van
hun economisch kwetsbare
positie waar ze tijdens hun
pensioen in belanden, het
belang van financiële zelfredzaamheid en van tijdig
sparen. Door vroegtijdig het
gesprek aan te gaan stimuleren ze vrouwen om zich voor
te bereiden op hun pensioen.

niseren van bijeenkomsten of
het initiëren van gesprekken
tussen ouders en dochters.
Voor de meiden en ouders
is de drempel richting informele organisaties vaak laag.
Organisaties kunnen echter
niet alle situaties oplossen;
soms is formele hulpverlenging noodzakelijk. Voor veel
ouders is de drempel richting
formele organisaties, zoals de
Ouder- en Kindteams, vaak
hoog. Informele organisaties
zijn veel tijd kwijt aan het
verlagen van deze drempel,
het begeleiden van ouders en

het faciliteren van een warme
overdracht richting formele (hulp) organisaties. Ook
als het gaat om psychische
hulp. De wachtlijsten in deze
sector vormen vaak nog een
extra drempel voor ouders.
Organisaties geven aan dat
vooral ouders die niet in
psychische problemen geloven eerder geneigd zijn om
af te zien van hulp voor hun
dochter als ze lang moeten
wachten. De organisaties
doen er alles aan om ervoor
te zorgen dat de meiden niet
tussen wal en schip belanden.
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SEKSUELE
DIVERSITEIT

ZELFMEDICATIE

MANNEN

DE ROL DIE MANNEN
KUNNEN SPELEN

Door de enorme wachtlijsten
in de zorg voor transgender
personen die in transitie willen treden, zien organisaties
steeds vaker dat deze groep
mensen uit wanhoop met het
zelfstandig toedienen van
hormonen begint. Organisaties uit het SPE netwerk
geven aan dat personen die
in transitie willen treden

Het aankaarten en bespreekbaar maken van lastige
thema’s als conservatieve
rolpatronen, gezinsplanning,
opvoedtaken en zelfbeschikkingsrechten zijn niet alleen
de verantwoordelijkheid van
vrouwen. Ook mannen kunnen
en willen hierin een belangrijke rol spelen. Binnen het
SPE zien we dat steeds meer
organisaties zich bewust zijn
van de rol die mannen kunnen
vervullen in het emancipatieproces en dat zij hier ook

soms meerdere jaren moeten
wachten voordat zij kunnen
beginnen aan hun traject. De
organisaties signaleren dat
deze uitzichtloze situatie ervoor zorgt dat mensen vaak
maar één uitweg zien: het
heft in eigen handen nemen
met alle risico’s van dien.
Behalve dat zelfdosering
van hormonen gevaarlijk is,
kunnen transgender personen
ook in een verkeerd circuit

terecht komen doordat ze
deze middelen illegaal moeten verkrijgen. Organisaties
uit het SPE netwerk organiseren bijeenkomsten om deze
doelgroep op te vangen en
te monitoren of het goed
met ze gaat. Bijvoorbeeld
door het organiseren van
spreekuren met een arts
specifiek voor transgender
personen.

steeds pro-actiever mee aan
de slag gaan. Zij bouwen een
brug tussen mannen en vrouwen binnen gemeenschappen
en creëren ruimte om gezamenlijk gevoelige thema’s te
bespreken. Een mooi voorbeeld: gesprekken binnen de
Somalische gemeenschap
over keizersnede, vrouwenbesnijdenis en gezinsplanning, geïnitieerd door een
organisatie opgericht door
Somalische mannen. Zij gaan
tijdens de bijeenkomsten met
een groep mannen in gesprek
om bestaande conservatieve
gedachten en rolpatronen te

bespreken en te doorbreken.
Daarnaast richten ze zich
ook op het versterken van de
zelfbeschikkingsrechten en
keuzevrijheid van Somalische
vrouwen. Zo organiseren ze
bijeenkomsten waarin zij
als man met de aanwezige
vrouwen de dialoog aangaan
over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis en de keuzevrijheid van de vrouw hierin.
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ORGANISATIE-OVERZICHT SPE
speerpuntenbudget ontvangen
1. 21 maart comité
2. ADE Eritrea
3. African Women Perspective (AWP)
4. Akzonobel
5. Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC)
6. Amsterdamse Vrouwengroep
7. Ashantinez
8. ASKV Steunpunt
Vluchtelingen
9. ATKB
10. Atria - kennisinstituut
voor emancipatie en
vrouwengeschiedenis
11. Baking Power
12. Bites & Business
13. Blijf Groep Amsterdam
14. Blik op Talent
15. Bloei & Groei
16. Blue Netwerk Huiselijk
Geweld
17. Bureau
Clara Wichmann
18. Business and Professional Women (BPW)
Nederland
19. Buurtkamer Parlarie
20. Buurvrouwennetwerk
Gaasperdam
21. CABO Amsterdam
22. Centro Cultural de
Hispanohablantes (Las
Mujeres)
23. Centrum Seksueel
Geweld
24. Chinese Vrouwenvereniging Amsterdam
(onderdeel LFCV)
25. Chinese Vrouwenvereniging Ho-Yin
26. Cleopatra
27. COC Amsterdam
28. De Bloem
29. De Bovengrondse
30. De Circel van Harmonie
31. De kids van Amsterdam Oost
32. De Vrouwenmantel
33. Diversiteitsland
34. Elance Academy
35. eMANcipator
36. Empower Amsterdam
37. eVa & adaM Participatiecentrum Amsterdam
Noord
38. Fairwork - Samen Sterk
39. Femmes for Freedom
40. FEMtasticPink
41. FNV Vrouw
42. GAM
43. GGD Amsterdam
44. GGZ-Brandaris
45. Girls Forward

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

in 2019 aangesloten

Global Inclusion
Guinea Vrouwen
Helpwanted.nl
High Tech Tea
Hippe Heks
Home Empowerment
House of Khephera
IFTIN
IMD Sports
Indische Jasmijn
Jellinek
Kammite Psychologie
Landelijk Kennisknooppunt Huwelijksdwang en
Achterlating
LetsBeOpen!
LOS
Maarif
Makers Unite
Mama Papa Cares
MamaCash
Mamawatoto
Mammarosa Amsterdam
Mannencentrum
Daadkr8
Marokkaanse Vrouwen
Vereniging (MVVN)
Maruf
Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam
(MDRA)
Moedernetwerk
MOVISIE
NAMIO
Netwerk Amsterdamse
Helden
Netwerk Roze in Blauw
Netwerkpro
NewBees
Nisa for Nisa
OndersteBoven
Organisatie Marokkaanse Vrouwen Amsterdam
(OMVA)
Participatie Team
Amsterdam Zuidoost
PEZO
Platform Status Quo
Platform ZijN
Polish Professional
Women (PPW) in the
Netherlands
Powerlady

PRACHTVROUW
COACHING

88. Professional Women’s
Network Amsterdam
89. ProFor
90. PROUD
91. Rode Kruis Amsterdam
92. Roze Buddyzorg
93. Rutgers
94. Rwanda Ned Tubane
95. Samen Sterk Vrouwen
West
96. Samen Vooruit (SAVO)

samenwerkingspartners

97. SEXMATTERS
98. Sheherazade
99. Shemamie TV
100.SINGLE

SUPERMOM

101. Sitara
102. SOMALISCH

PARTICIPATIEPUNT
AMSTERDAM
103. SOMALISCHE
VERENIGING
AMSTERDAM
EN OMSTREKEN
(SOMVAO)
104. Stage & Stories
105. StaSterk
106. Steungroep voor Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning
107. Steunpunt Seksueel
Geweld Amsterdam
108. STICHTING

AKNARIJ WEST

109. STICHTING

AMINAH

110. Stichting Amsterdam
aan het werk
111. STICHTING

BODIES IN
ACTION

112. Stichting Camellia
113. STICHTING

CONGADA

114. Stichting DIAN
115. Stichting Esthon
116. STICHTING
117.

HIMILO
STICHTING
INCLUSIEF

118. Stichting Interculturele
Participatie en Integratie (SIPI)
119. Stichting Kezban
120. Stichting Kracht &
Pracht
121. STICHTING

MALAK

122. Stichting Marokkaanse
Ouderen Salon
123. Stichting Mavencio
Multi-comorbiditeitsgroep
124. Stichting Meer Vrouwen in de Politiek
125. Stichting MOI
126. STICHTING

PAMIR

127. STICHTING

PAPIAPODIA

128. STICHTING

PRODUCTIELAB
SAN
OOST
130. STICHTING
SKC
129. STICHTING

131. Stichting Soedania
132. Stichting Students Moving Forward (SMFF)
133. STICHTING

SYNCHROON
PLUS INT

134. Stichting The Dream
Connection
135. STICHTING

TRANS UNITED
NEDERLAND

136. Stichting Vluchtelingen
Vrouwen Raad (VVR)
137. Stichting Women Win
138. Stichting Zina Platform
139. Stop Straatintimidatie
140. StreetSmart
141. Studio 52nd
142. Surinaamse Vrouwen
Bijlmermeer (SVB)
143. The Best of Me
144. Therapie eigen kracht
145. Think-KABIR
146. ToP: Vereniging van
Poolse Vrouwen
147. Trias Pedagogica
148. Urban Improv
149. Vangnet
150. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland
151. Venzo (Stichting Vrijwilligers en ZO)
152. VERBETEREN

PEDAGOGISCH
KLIMAAT
153. VERENIGING
AANEEN

154. Vereniging Egyptische
Organisaties in Nederland
155. Vereniging Hawaasa
Oromo Nederland
156. Voices of Women
Media
157. Vrijwilligers Centrale
Amsterdam
158. Vrijwilligersacademie
Amsterdam
159. Vrouw en Vaart (SEZO)
160. VrouwenAcademie
161. Vrouwenbazaar
162. Vrouwenfederatie Milli
Gorus NN
163. Vrouwenruimte De Kat
164. Wa Lai Chinese Vrouwengroep
165. Wipsite
166. Women Connect 2
Success
167. WOMEN Inc.
168. Wonda Women
169. WOUW Amsterdam
170. Zami
171. Zedenpolitie
Amsterdam
172. Zusters voor Zusters
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SPE COLLEGE TOUR
Het SPE organiseert jaarlijks drie contactmomenten met studenten van diverse onderwijsinstellingen in Amsterdam. We vinden het belangrijk om met
studenten van opleidingen tot publieke professional
(bijvoorbeeld in de maatschappelijke dienstverlening, bij
kennis- of hulporganisaties) in gesprek te gaan over de
bij het SPE aangesloten organisaties en hun achterban.
Ook voor het vrouwenveld is het van grote meerwaarde dat toekomstige publieke professionals zich bewust
zijn van het bestaan van informele- organisaties en hun
achterban. Het afgelopen jaar hebben we voor de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening van de
Hogeschool van Amsterdam een workshop verzorgd over
het SPE, het netwerk van organisaties en thema’s waar
zij zich op focussen. Daarnaast zijn we met studenten van
de minor Diversity in Urban Areas van de Hogeschool van
Amsterdam in gesprek gegaan over het thema zelfbeschikking en wat organisaties binnen het netwerk van het
SPE daarop doen. Tot slot waren we onderdeel van het
Orange is the world panel van de UvA, waarin we met
studenten in gesprek gingen over gender gerelateerd
geweld en op welke manier organisaties uit het SPE netwerk zich richten op de thematiek.

“Door devan
workshop
van het
SPE heb
ik veelTot
geleerd
netwerk
het SPE
daarop
doen.
slot waover het vrouwenveld in Amsterdam, de specifieke
rendoelgroepen
we onderdeel
van
het
Orange
is
the
world
waar zij zich voor inzetten en de emancipapanel
van de UvA,
we met
studenten
in
tievraagstukken
die zijwaarin
bespreekbaar
maken.
Onderwerpen
waar
in
mijn
opleiding
minder
aandacht
voor
is.”
gesprek gingen over gender gerelateerd geweld
en op welke manier organisaties uit het
- Student van de opleiding maatschappelijk werk en
SPEdienstverlening
netwerk zich richten op de thematiek.

COLOFON

Het SPE wordt uitgevoerd
door Diversion in opdracht
van de gemeente Amsterdam.
TEKSTEN: Hannah Toben, Noa Bar-Ephraim,
Dominique Borm, Geerte Piening
VORMGEVING: Multitude
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