	
  

Samen veel gedaan
Jaarverslag 2017 Stichting Samen Doen
Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Samen Doen.
De Stichting ‘Samen Doen’ is opgericht op 8 juli 2016 in Tilburg.

1.

Achtergrond en doel

Ook in onze regio worden vluchtelingen opgevangen en zijn er statushouders gehuisvest. De inspiratie
om de Stichting Samen Doen in 2016 op te richten was de bij alle betrokken partijen gevoelde
behoefte aan meer en betere participatie van vluchtelingen en statushouders in onze gemeenschap.
De statushouders geven aan behoefte te hebben aan het hebben van activiteiten, het hebben van
(betaald) werk, het leggen van contacten en het maken van een duurzame verbinding met de lokale
gemeenschap. Ook vanuit de lokale gemeenschap bestaat de wens voor het maken van duurzame
verbindingen en een goede integratie en participatie van (jonge) statushouders en vluchtelingen. Het
is voor iedereen van groot belang dat nieuwkomers echt meedoen in de samenleving.
De insteek van de Stichting Samen Doen is aanvullend te zijn op bestaande initiatieven en nieuwe
manieren te zoeken om contact en verbinding tot stand te brengen. Wat er al gebeurt in de regio is
prima. We werken daarom samen met bestaande initiatieven en organisaties en doen geen dingen
dubbel.
Doel van de Stichting Samen Doen
De Stichting Samen Doen zet zich in voor het tot stand brengen van verbinding en participatie van
vluchtelingen en statushouders met lokale bewoners, met als doel één samenleving, waarin alle
mensen mee kunnen doen.

2.

Activiteiten en projecten

In 2017 hebben we wat in 2016 in gang is gezet, voortgezet. Niet alleen zijn er weer veel activiteiten
georganiseerd, maar ook is er met veel mensen en organisaties contact gelegd. Hieronder geven we
een overzicht van onze activiteiten.

2. 1 Muziekactiviteiten
Projectkoor en meezingavonden
Het eerste project waarmee we in 2016 gestart zijn en waarmee we in 2017 zijn doorgegaan is het
opzetten van een projectkoor. Het koor bestaat uit nieuwkomers en statushouders en uit mensen uit de
lokale gemeenschap. Het doel is samen muziek maken om zo verbinding tot stand te brengen tussen
‘oude’ en nieuwe bewoners van de stad en wijk. Muziek verbindt en is universeel. Muziek heeft geen
taal nodig om elkaar te leren kennen en begrijpen.
Om bekendheid te geven aan het koor en statushouders hiervoor te interesseren en te werven zijn er
op verschillende locaties workshops ‘Samen muziek maken’ georganiseerd. In januari en februari
2017 organiseerde we drie meezingavonden in samenwerking met wijkcentrum De Symfonie.
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Dit wijkcentrum is gelegen in Noord waar veel statushouders gehuisvest zijn. Via muziek leggen we
verbinding tussen alle wijkbewoners.
Hoewel de avonden zelf zeer geslaagd waren is besloten toch niet door te gaan met het opzetten van
een koor. Redenen hiervoor waren onder andere dat het lastig bleek te zijn voldoende mensen voor
een langere tijd aan het koor te binden. Hierbij speelde ook een aantal praktische zaken mee zoals het
vinden van een geschikt tijdstip en locatie. Wel zijn we doorgegaan met het organiseren van
muziekworkshops.
Workshops Samen muziek maken
Onder leiding van dirigent en zanger/gitarist Wim Koevoets organiseren we workshops Samen zingen
en muziek maken. Deze workshops zijn een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met elkaar
kennis te maken en met elkaar muziek te maken.
Workshops in het Studiehuis Delken&Boot
Bij het Studiehuis van taalschool Delken&Boot zijn in de maanden april en mei een zestal
zangworkshops gehouden. Naast Delken&Boot was Broodje Aap & Linke Soep hierbij
samenwerkingspartner. Workshops werden aansluitend aan de taallessen van Delken&Boot gehouden.
Samen muziek maken is een leuke activiteit en je leert tegelijkertijd de taal door het zingen van
Nederlandstalige liedjes.
Workshops in Het Schakelcollege
Daarnaast is in samenwerking met Het Schakelcollege Tilburg ook een serie wekelijkse (met
uitzondering van vakanties) workshops georganiseerd voor de leerlingen van Het Schakelcollege.
Van april tot en met juni 2017 zijn er zeven workshops gehouden. Vanaf september was de groep al zo
groot dat deze workshops uitgebreid zijn met ondersteuning van een gitaardocent en een
keyboarddocent. De workshops zijn niet meer alleen gericht op zingen, maar ook op het leren
bespelen van een muziekinstrument. Op 11 dinsdagmiddagen zijn deze lessen georganiseerd. Deze
workshops Samen muziek maken zijn een goede en welkome aanvulling op het lesprogramma. Het
Schakelcollege stelt de ruimte en de instrumenten ter beschikking.
Alle lessen op het Schakelcollege zijn er op gericht om op den duur kleine optredens te kunnen
verzorgen, liefst in samenwerking met andere groepen, bijvoorbeeld van middelbare scholen of het
Factorium. In november 2017 heeft er een
samenwerkingsdag plaatsgevonden op het Willem II
college waar de muziekleerlingen van Het
Schakelcollege samen met leerlingen van Willem II een
muziekworkshop hebben gevolgd in samenwerking met
een muziekdocent van Willem II.
Nieuwjaarsconcert Lion’s Club
Vermeldenswaardig is het optreden tijdens het
Nieuwjaarsconcert van de Lion’s Club op de Universiteit
van Tilburg. Op 9 januari 2017 traden Wim Koevoets en
Sarkes Tourbendian (Afghaanse muziekdocent) hier op
namens de Stichting Samen Doen. Tijdens de ontvangst
hebben de 600 gasten kennisgemaakt met onze muziek
en de Stichting.
Alle activiteiten en evenementen van de Stichting zijn
laagdrempelig en (gratis) toegankelijk voor iedereen.
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2.2 Arbeidsparticipatie
Horeca Leer- en werkproject: ‘Sarban De Toekomst’
Begin 2017 is gestart met het onderzoeken en het ontwikkelen van een project voor leren en werken in
de horeca voor statushouders in de leeftijd van 16 tot 27 jaar. Dit heeft uiteindelijk geleidt tot het
project ‘Sarban De Toekomst’. Het project is opgezet in nauwe samenwerking met Afghaans restaurant
Sarban in Tilburg. Op 11 september 2017 is het project officieel van start gegaan met de opening door
wethouder Eric de Ridder van de gemeente Tilburg.	
  
Doel
Het doel van het project is 15 jongeren via een leerwerktraject in de horeca op te leiden naar een MBO
diploma en naar betaald werk om zo een volwaardige plek in onze samenleving te krijgen.
Jongeren werken drie dagen betaald in een van de restaurants van Sarban of in een ander restaurant in
Tilburg en omgeving. Een dag per week volgen zij gezamenlijk een opleidingsdag op De Rooi Pannen.
Daarnaast krijgen zij extra taalles via Het Schakelcollege, krijgen zij maandelijks life-coaching en
wordt van hen verwacht dat zij, als tegenprestatie, vrijwilligerswerk doen.
Naast een leer-werkplek biedt het project bij Sarban de jongeren ook een vertrouwde ‘thuisbasis’
waar ze leren over de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt en ze hun eigen plek hierin kunnen
vinden en opbouwen. We verwachten van de
jongeren dat ze er hard voor willen werken.
Werving jongeren
In juni is er een voorlichtingsbijeenkomst
geweest voor geïnteresseerde jongeren.
Er is een voorlichtingsfolder gemaakt. Om
jongeren te benaderen zijn onder andere
contacten gelegd met de gemeente Tilburg,
Het Schakelcollege, casemanagers van
jongeren, Kompaan&De Bocht,
VluchtelingenWerk, het Jongerenpunt en
verschillende horeca-werkgevers.
Rond de zomer hebben 26 geïnteresseerde
jongeren zich gemeld. Na intake- en
motivatiegesprekken en een meeloopdag zijn er
in augustus/september 15 jongeren gestart.
De verwachting is dat 11 van hen in de zomer
van 2018 het MBO horeca-assistent niveau 1
zullen behalen.
Medefinanciering
Dit project wordt medegefinancierd door de
gemeente Tilburg en Stichting DOEN.
Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners in dit project zijn
restaurant Sarban, De Rooi Pannen, Het
Schakelcollege en Prins Heerlijk.
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Vooruitblik 2018

3.

In 2018 gaan we ons vooral richten op en uitbouwen van wat we in 2017 gestart is. Het Horeca leerwerkproject is tot nu toe zeer succesvol en veel aandacht zal hier naar uit gaan. Voor het volgend
schooljaar (2018-2019) zijn er plannen om de groep van 11 jongeren die naar verwachting niveau 1
gehaald heeft een versnelde koksopleiding MBO 2 te laten volgen. Deze jongeren halen dan hun
startkwalificatie en voldoen hiermee tevens aan de inburgeringverplichting. Daarnaast gaan we door
met workshops Samen muziek maken.

Samenstelling Bestuur

4.

Het bestuur bestond in 2017 uit:
- Ella Buijze - voorzitter
- Jolanda Westerlaken – secretaris
- Lisette Aarts - penningmeester
- Harry Kiwitz
- Rabia Alizadah (tot juli 2017)
- Ria de Wit
- Annemiek van Puijenbroek
Bestuursleden verrichten de werkzaamheden voor de Stichting vrijwillig.

5.

Ondersteuning en lokale inbedding

De Stichting wordt geadviseerd, heeft gesproken met en/of wordt ondersteund door
(vertegenwoordigers van) een groot aantal organisaties:
-

Stichting Ruimhartig Tilburg
Contour de Twern
Prins Heerlijk
notaris Kantoor Daamen, De Kort, Van Tuijl
Van Spaendonck
Kompaan & de Bocht / Sterk Huis
Missionair Service Centrum Tilburg
Mill Hill College Goirle
2 College Vluchtelingen EOA/ISK AZC Oisterwijk
Jan van Besouwhuis Goirle
Lions Club Tilburg ‘Regte Heide’
Broodje Aap & Linke soep
Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland

Samenwerkingspartners
Muziek
De begeleiding van de muziekoptredens, de workshops en het koor is in handen van Wim Koevoets,
zangdocent, dirigent en zanger/gitarist. Ondersteuning door Michael Breukers (keyboard) en Sarkes
Tourbendian (gitaar).
De meezingbijeenkomsten in 2017 worden georganiseerd in samenwerking met wijkcentrum De
Symfonie van Contour de Twern, taalschool Delken & Boot en Het Schakelcollege.
Horeca Leer- werkproject Sarban de Toekomst
In het project werken we samen met Sarban, De Rooi Pannen en Het Schakelcollege.
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6.

Communicatie

7.

Financiering

De Stichting heeft een website www.samendoen.nu, e-mail: info@samendoen.nu en een
Facebookpagina.
Daarnaast zijn er flyers voor de workshops en het leer- werkproject gemaakt en verspreid op
verschillende locaties.

Voor de financiering maakt de Stichting gebruik van fondsen, sponsoring, particulieren en gemeenten.
Het Leer- werkproject ‘Sarban de Toekomst’ wordt gefinancierd door de gemeente Tilburg en
Stichting DOEN.

Datum vaststelling jaarverslag: 22 mei 2018, bestuursvergadering Stichting Samen Doen te Tilburg.
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