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1. Inleiding 
In dit jaarrapport blikken wij terug op het jaar 2017. In 2017 hebben wij wederom getracht een 

interessant programma neer te zetten, dat aansprekend is voor een divers publiek. Waar mogelijk, 

hebben wij stilgestaan bij de actualiteiten in binnen- en buitenland. We hebben verder invulling 

gegeven aan de Argan Academy, de educatieve en informatieve activiteiten die zich richten op 

Amsterdammers vanaf 12 jaar.  

 

We zijn verschillende samenwerkingen aangegaan, onder meer met een aantal nieuwe partners, 

zoals Siriz, het Rollins College in Florida, Hogeschool Inholland, Maruf, Emacipator, Hogeschool 

Windesheim, Pakhuis de Zwijger en De Balie. Waar mogelijk, hebben wij geprobeerd om politici in 

contact te brengen met Amsterdammers. Enerzijds door middel van onze debatavonden, zo 

organiseerden wij, in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen, een avond met de lijstrekkers van 

DENK en Artikel1. Anderzijds via de weg van de educatieve programmering. Zo spraken jonge 

studenten met gemeenteraadsleden Sofyan Mbarki (PvdA) en Ariëlla Verheul (D66).  

 

In hoofdstuk 2, 3 en 4 hebben wij op chronologische volgorde de activiteiten op een rijtje gezet die 

hebben plaatsgevonden in het jaar 2017. Wij hebben de activiteiten onderverdeeld in de categorieën 

‘Debat en Dialoog’, ‘Argan Academy’ (educatief aanbod richting onderwijsinstellingen en lokale 

jongerenorganisaties) en ‘Kennis, expertise en samenwerking’ (o.a. deelname aan overleggen, 

signalering, expertmeeting). 

In hoofdstuk 5 staat een omschrijving van de vorderingen in het kader van de Ontwikkelopdracht, 

uitgevoerd door Van de Bunt. In hoofdstuk 6 hebben wij een vergelijking gemaakt tussen het 

activiteitenoverzicht uit het werkplan 2017 en de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2017. 

Tot slot, bevat hoofdstuk 7 een vooruitblik voor het jaar 2018.   

 

 

 
Het team van Stichting Argan 
21 maart 2018, Amsterdam 
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2. Debat en Dialoog 
 

Portretten Submarine en nagesprek  

Begin dit jaar zijn wij benaderd door productiebedrijf Submarine. Submarine heeft verschillende 

portretten gemaakt, waarin personen zijn geïnterviewd rondom radicalisering. Eind 2017 is de 

website www.echoesofis.submarinechannel.com online gegaan, waarop de verschillende portretten 

te zien zijn. Submarine wilde met een klein groepje jongeren de portretten bekijken en feedback van 

hen ontvangen. Wij hebben op 18 januari tien jongeren uitgenodigd om bij Argan de portretten te 

bekijken en met de producenten in gesprek te gaan. Het gesprek werd geleid door Engin Baydar, een 

ervaringsdeskundige. Hij begeleidt nu jongeren die dreigen te radicaliseren of in het proces van 

deradicalisering verkeren. In de portretten was onder meer Abderrahman de Jong te zien, een jonge 

Syriëganger (zo zijn wij in contact gekomen met Abderrahman en was hij later bij ons te gast als 

spreker). Het gesprek met de jongeren gaf de producenten een goed inzicht in welke verhalen de 

jongeren raken. De website zal straks met name gericht zijn op jongeren, en heeft het doel om 

jongeren te informeren over het thema radicalisering en wat de gevolgen zijn voor verschillende 

betrokkenen.   

 

 

In gesprek met Sylvana Simons 

Op vrijdag 27 januari hebben wij Sylvana Simons te gast gehad voor een gesprek met het publiek, 

onder leiding van Nadia Bouras. Het feit dat zij de eerste zwarte vrouw in Nederland is die een 

politiek partij heeft opgericht, vinden wij een goede reden om haar het podium te bieden. Wij hopen 

dan ook dat zij als voorbeeld dient voor jonge vrouwen. Simons ging met het publiek in gesprek over 

haar wensen, verwachtingen en doelen voor haar partij, Artikel1.  

 

 

 

Filmvertoning Reda en nagesprek 

Op vrijdag 3 februari hebben wij ongeveer tachtig jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 25 jaar 

mogen ontvangen om gezamenlijk de film Reda te bekijken. De film gaat over de Marokkaans-

Nederlandse Reda uit Rotterdam, die steeds verder afglijdt in de criminaliteit en zich daarmee 

vervreemdt van zijn familie, vrienden en identiteit.  

http://www.echoesofis.submarinechannel.com/
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Hij lijkt het gevecht met de verleidingen bijna te verliezen totdat hij geconfronteerd wordt met een 

zeer heftige gebeurtenis, zijn beste vriend pleegt zelfmoord als gevolg van een psychische stoornis. 

Na de film zijn we in gesprek gegaan met de jongeren over de thema’s criminaliteit en psychische 

stoornissen. Te gast waren deze avond: de regisseur en producent Salaheddine Benchikhi, 

criminoloog Jan Dirk de Jong en Imam/geestelijk verzorger Aboubaker el Boudounti. Deze avond 

hebben wij georganiseerd in samenwerking met lokale jongerenorganisaties Dock, Streetcornerwork 

en Combiwel. 

 

 
 
 
In gesprek met Tunahan Kuzu en Farid Azarkan 
DENK was in de aanloop naar de verkiezingen een van de snelst groeiende partijen van Nederland en 
de grootste partij in de peilingen onder Nederlanders met een migrantenachtergrond. Met name 
onder jongeren wonnen zij steeds meer aan populariteit. Voor ons was dit een reden om Tunahan 
Kuzu en Farid Azarkan op vrijdag 3 maart uit te nodigen om in gesprek te gaan met  het publiek, 
onder leiding van gespreksleider Khalid Kasem. Met ongeveer 130 gasten kunnen wij stellen dat 
avond goed bezocht is door een divers publiek bestaande uit zowel aanhangers als critici van de 
politieke partij. 
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Filmvertoning Aziza en nagesprek 

Aziza is een korte film van 13 minuten die het verhaal vertelt van een Amsterdams-Marokkaans 

meisje dat worstelt met een probleem, haar onbedoelde zwangerschap. Deze korte film hebben wij 

als middel gebruikt om met ongeveer 70 jonge Amsterdamse meiden het gesprek te voeren over (het 

taboe op) seksualiteit en onbedoelde zwangerschappen. Dit hebben wij gedaan onder leiding van 

Annebregt Dijkman en met onze gastsprekers Jochem de Vries (regisseur Aziza), Souad Boumedien 

(politieagente gespecialiseerd in eer gerelateerd geweld en islamitisch ambassadeur GayPride), 

Hanny Visser (maatschappelijk werker bij Siriz) en Naima Ajouaau (voorzitter meiden- en 

vrouwenorganisatie Nisa4nisa). Deze avond was een samenwerking met Nisa4nisa en Dock.   

 

Argan is vanaf het begin betrokken geweest bij de totstandkoming van deze film. Nadat wij benaderd 

zijn door de regisseur, hebben wij gesproken over zijn idee voor de film en hebben wij feedback 

gegeven op de verhaallijn. Om de financiering voor de film rond te krijgen, hebben wij tevens een 

intentieverklaring geschreven. Het eindresultaat is wat ons betreft zeer geslaagd en de film dient als 

goed middel om het gesprek over de genoemde thema’s op gang te brengen. Inmiddels denken wij 

met de regisseur mee voor een nieuwe film, die zich opnieuw afsleept binnen de Marokkaanse 

gemeenschap. Deze keer staat de relatie tussen vader en zoon centraal.  

 

 
 

 

Dialoogavond: Turkije op kruising van dictatuur en democratie 

Op woensdag 3 mei hebben wij een debatavond georganiseerd naar aanleiding van de uitslag van het 

referendum in Turkije. De centrale vraag was wat deze uitslag betekent, niet alleen voor de Turken, 

maar ook voor de Turkse gemeenschap in Nederland. In de media werd er naar aanleiding van de 

uitslag al snel gesproken van een matige of zelfs mislukte integratie. De verdeeldheid onder de 

Turkse gemeenschap leidde ook tot spanningen in Nederland. Voor ons was dit een reden om onder 

leiding van Tayfun Balçik met onze gastsprekers en de zaal in gesprek te gaan. Te gast waren: Cemil 

Yilmaz (sociaal wetenschapper en sociaal ondernemer op het snijvlak van multiculturele/religieuze 

en sociale vraagstukken, van Arabisch-Turkse komaf); Meltem Halaceli (Nederlandse schrijfster, 

researcher en arabist, van Arabisch-Turkse komaf); Ozan Turkdogan (freelance journalist, blogger en 

politicoloog, van Turkse komaf);  
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Bedel Bayrak (student antropologie en projectcoördinator bij de werkgroep Koerden en Turken van 

The Hague Peace Projects, van Koerdische komaf); Sheila Kamerman (journalist NRC Handelsblad en 

NRC Next).  Deze avond hebben wij georganiseerd in samenwerking met The Hague Peace Projects. 

 

 

 

 

In gesprek met Anousha Nzume over haar boek ‘Hallo witte mensen’ 

Op vrijdag 12 mei zijn wij, onder leiding van Martijn de Greve, met het publiek in gesprek gegaan met 

Anousha Nzuma naar aanleiding van haar recent verschenen boek ‘Hallo witte mensen’. In dit boek 

houdt Anousha Nzume witte mensen op persoonlijke wijze een spiegel voor aan de hand van 

persoonlijke anekdotes, eerdere publicaties en gesprekken met ervaringsdeskundigen. Deze avond 

toonde goed aan hoe gevoelig het thema ‘racisme’ ligt en dat het belangrijk is om het gesprek 

daarover met elkaar te blijven voeren.  
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Jong Amsterdam – Pakhuis de Zwijger 

Pakhuis de Zwijger heeft Argan, evenals andere jongerenorganisaties (Young Nieuw West, Vooruit, 

Young Society en verschillende anderen) benaderd om samen gesprekken te organiseren voor jonge 

Amsterdammers op hun locatie. Inmiddels hebben vier gesprekken plaatsgevonden, onder de 

noemer ‘Jong Amsterdam’. De gesprekken hebben het doel de leefwereld van jongeren weer te 

geven en groepen uit hun eigen ‘bubbel’ te halen. Tijdens de eerste bijeenkomst heeft Argan een 

korte introductie gehouden. De thema’s van deze avond waren onder meer wonen en werken in de 

stad. Het programma is via deze link terug te zien: https://dezwijger.nl/programma/watskeburt. voor 

de vierder bijeenkomst heeft Argan input geleverd voor de gesprekken. De bijdrage van Argan bij de 

andere bijeenkomsten bestond uit het delen van de uitnodiging in eigen kring.  

 

 

Studenten Florida Rollins College en Hogeschool Inholland 

Twee jaar terug ontmoetten wij James McLaughlin, voorzitter van het Rollins College in Florida. Hij 

was door andere organisaties gewezen op het werk van Argan. Hij gaf aan dat hij graag een keer 

Argan wilde bezoeken met een groep studenten en dat hij hen met Amsterdamse jongeren in contact 

wilde brengen. Wij hebben toen bedacht om een briefuitwisseling te bewerkstelligen tussen de twee 

groepen, met uiteindelijk een ontmoeting op 9 juni. Wij hebben de Hogeschool Inhollland benaderd 

met de vraag of studenten van de opleiding ‘Docent Engels’ aan dit project wilde deelnemen. Zij 

beheersen de Engelse taal goed en het leek ons een interessante ontmoeting, juist omdat de 

Amerikaanse studenten ook de opleiding tot docent volgen. Wij hebben verschillende vragen 

geformuleerd, die de studenten in twee brieven aan elkaar hebben beantwoord. De vragen hadden 

betrekking op de thema’s onderwijs, religie, politiek, multiculturele samenleving en discriminatie. Op 

9 juni kwamen de studenten bijeen bij Argan en spraken zij verder met elkaar over onderwijs, 

diversiteit, inclusie en discriminatie. Te gast waren: Lucienne Gena, directeur van het Meldpunt 

Discriminatie Regio Amsterdam en Sofyan Mbarki, gemeenteraadslid PvdA. Het gesprek was onder 

leiding van Mo Hersi, een jonge Ethiopische Nederlander, die ooit als vluchteling naar Nederland 

kwam. Mo is een comedian en vlogger, maar heeft zeker talent voor presenteren. Bij Argan bieden 

wij hem de ruimte om presenteer-ervaring op te doen. Inmiddels heeft hij al vier bijeenkomsten voor 

ons geleidt, waarbij wij hem steeds van feedback hebben voorzien na afloop.  

 

 

https://dezwijger.nl/programma/watskeburt
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Iftar LHBTI-gemeenschap  

Op vrijdag 16 juni hebben wij in samenwerking met Maruf een Iftar voor (bi-culturele) LHBTI-

jongeren georganiseerd. Maruf is een platform voor ‘queer’ moslims in Nederland. Zij hebben ons 

benaderd en wij hebben aangegeven het initiatief voor de Iftar tijdens de Ramadan-maand van harte 

te ondersteunen. Wij realiseren ons terdege dat er veel moslims zijn, die hun geaardheid verbergen 

of die niet geaccepteerd worden door hun omgeving vanwege hun seksuele geaardheid. Zij beleven 

de Ramadan anders, terwijl deze juist in het teken staat van familie en samen het vasten verbreken. 

Wij geloven dan ook dat wij naar buiten toe een belangrijk signaal afgeven door deze samenwerking 

aan te gaan. Wij hopen daarmee het thema ‘LHBTI’ uit de taboesfeer te krijgen. Het programma van 

deze avond was gevuld met optredens (panfluit, spoken word) en een panelgesprek over de 

actualiteiten met betrekking tot de LHBTI-gemeenschap en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn.  

 
 
Wij vs. Zij: Breaking News 
Pakhuis de Zwijger kent een dialoogreeks onder de noemer ‘Wij vs. Zij’. De editie 4 oktober 
organiseerde Pakhuis de Zwijger samen met The Hague Peace Projects, Sushi en Argan. Deze avond 
was het onderwerp ‘Breaking News’. Wij hebben deze titel gekozen vanwege de dubbele lading: de 
wijze waarop berichtgeving plaatsvind (doelend op de sensatielustige koppen), maar ook de impact 
die nieuws kan hebben op bepaalde groepen (berichtgeving kan leiden tot stigmatisering en 
uitsluiting). In de eerste helft van de avond sprak de moderator daarover met sprekers uit de 
mediawereld, onder andere Laila Abid (zij presenteerde jarenlang het NOS-journaal) en Enis Odaci 
(eindredacteur Nieuw Wij). In de tweede helft zijn vertregnwoordigers van The Hague Peace Projects, 
Sushi en Argan geïnterviewd over de wijze waarop zij de dialoog voeren na heftige 
mediaberichtgeving tussen verschillende groepen in Nederland? En wat volgens hen de ‘best 
practices’ zijn en welke rol sociale media daarin speelt.  
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‘Enkele reis’ 
Enkele reis is een theatervoorstelling, geproduceerd door Marmoucha, over een vriendschap tussen 
drie jongeren en over religie. Een van de vrienden radicaliseert en raakt vervreemd van zijn vrienden. 
Op 13 oktober is de voorstelling bij ons gespeeld. De voorstelling heeft op verschillende locaties in 
het hele land gespeeld, en elke voorstelling werd afgesloten met een gesprek met het publiek over 
de thema’s uit de voorstelling. Wij zijn in een beginstadium betrokken bij de voorstelling en hebben 
met de makers gebrainstormd over de verhaallijn; wij hebben de vragen bedacht voor het nagesprek 
met het publiek en de moderator die alle nagesprekken heeft geleidt, is uit ons netwerk. De 
voorstelling is zo goed ontvangen, dat een tweede tour zal volgen door het land.  
 

Tienerdebat 
Sinds 2013 is Argan betrokken bij het jaarlijks terugkerende Tienerdebat (in de voorgaande jaren 

onder de noemer ‘Speak up-debatten). Deze debatten worden georganiseerd door Dock, Combiwel 

en Argan, in samenwerking met Stadsdeel Nieuw-West. Voor deze debatten worden elk jaar sprekers 

uitgenodigd die onze diverse samenleving vertegenwoordigen (o.a. uit religieuze gemeenschappen of 

uit de lhbti-gemeenschap). Deze debatten zijn bedoeld voor kinderen van ongeveer 12 jaar tot 15 

jaar. De kinderen krijgen alle ruimte om vragen te stellen aan de sprekers en om met elkaar in 

discussie te gaan. Het idee is om de kinderen te leren open te staan voor anderen en 

andersdenkenden. Wederom was dit initiatief ook dit jaar weer een succes en zal om die reden 

voortgezet worden in het komende jaar.   

 

 
 
 
 
Dag van de Mantelzorger  
In de week van de Mantelzorger, hebben Dock, Markant, Stadsdeel Nieuw-West en Argan de Dag van 
de Jonge Mantelzorger georganiseerd op 10 november. Het was een feestelijke gelegenheid om 
jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Daarnaast was er ruimte voor een serieuzere toon, in 
de vorm van een gesprek met drie jonge mantelzorgers die hun ervaringen deelden met de 
aanwezigen.  
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Het onbehagen bij de moslim 
In september berichtte het NOS dat uit onderzoek, in 15 EU-lidstaten, is gebleken dat alleen in 
Griekenland de moslims meer discriminatie ervaren dan hun Nederlandse geloofsgenoten. 
Nederland staat daarmee op nummer 2 en dat is schrikbarend. Voor Argan was dit bericht een 
aanleiding om een avond te organiseren over de discriminatie van moslims in onze stad. Wij 
nodigden de vertegenwoordigers uit van drie Amsterdamse partijen (DENK, D66 en PvdA) en spraken 
met hen en met Maaike van Kapel (onderzoeker Verwey-Jonker Instituut) over de oorzaken en 
triggerfactoren van moslimdiscriminatie.  
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Lezing Farid Esack  
Wat heeft theologie met de anti-racisme strijd te maken? Om deze vraag en verwante vragen te 
onderzoeken, organiseerden Argan en Fahm Instituut samen een lezing van Dr. Farid Esack op 19 
november. Esack is een internationaal bekende Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactivist en 
Islamitische bevrijdingstheoloog die, na de apartheid in Zuid-Afrika, door Nelson Mandela werd 
aangesteld als commissaris voor gendergelijkheid. Esack leverde een belangrijke rol in de strijd tegen 
apartheid in Zuid-Afrika, en heeft zijn sporen verdiend op het gebied van de strijd tegen racisme en 
seksisme. De lezing door Esack werd opgevolgd door een reflectie van de Christelijke 
bevrijdingstheologe Janneke Stegeman (Theologe des Vaderlands 2016/2017 en auteur van het boek 
"Alles moet anders-bevrijdingstheologie voor witte Nederlanders"). 
 

 
 
 
Radicaal of puberaal  
Op 24 november spraken wij met Allard Feddes, die onderzoek deed naar triggerfactoren in het 
radicaliseringsproces; Mark Dechesne, sociaal psycholoog en terrorisme expert; Engin Baydar, die 
jaren geleden zelf radicaliseerde en momenteel met zijn advieswerk verschillende partijen 
informeert; en Abderrahman de Jong, die in 2013 naar Syrie afreisde. We spraken over de vraag 
welke factoren invloed hebben op het radicaliseringsproces, en of jongeren niet te snel het label 
‘radicaal’ opgeplakt krijgen. Daarnaast deelden Baydar en De Jong beiden hun persoonlijke verhaal 
met het publiek, beide zijn op jonge leeftijd geradicaliseerd. De Turks-Bosnische Baydar voelde zich 
niet volledig Turk of Bosniër, maar ook niet Nederlander. Hij raakte verzeild in een zoektocht naar 
zijn eigen ‘ik’. De Jong kwam uit een gebroken gezin en leed onder de slechte relatie met zijn 
stoefvader. Hij zocht acceptatie binnen religieuze groepen. Opvallend is dat beide jongemannen niet 
religieus zijn opgevoed, beide zijn in hun tienerjaren bekeerd tot de Islam.  
 
Debat Stichting 550 
Sinds september organiseert Stichting 550 huiswerkbegeleiding bij Argan, daarover meer in 
hoofdstuk 3. In december hebben wij een debat georganiseerd voor hun deelnemers; aan de hand 
van stellingen hebben wij met de kinderen gedebatteerd over allerlei onderwerpen zoals het 
verplicht stellen van uniformen binnen het onderwijs; het behoud van het Koningshuis; een verbod 
op ongezonde snacks en drankje in de schoolkantines; de gevaren en risico’s van sociale media. 
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3. Argan Academy  

 

Leren debatteren, communiceren en presenteren  

Evenals vorig jaar heeft Argan de training ‘Leren debatteren, communiceren en presenteren’ 

aangeboden aan eerstejaars leerlingen (12-13 jarigen) van het Hervormd Lyceum West in Slotervaart. 

Tijdens deze training, bestaande uit 8 bijeenkomsten (eens per week), leren de leerlingen debatteren 

(argumenteren, herkennen drogredenen, overtuigingskracht), wordt er aandacht besteed aan 

verbale en non-verbale communicatie (volume, uitspraak, gezichtsuitdrukking, houding), en aan 

presenteren (groep toespreken, hoe kom je over op anderen). De trainingen vonden deels plaats op 

school en deels bij Argan. Naast het werken aan de bovengenoemde vaardigheden, deden de 

leerlingen kennis op over thema’s als pesten, sociale media, veiligheid, religie, onderwijs en vrijheid 

van meningsuiting.  

 

 

 

Dramalessen – Comenius college 

Argan is door een docent van het Comenius college benaderd met het verzoek om dramalessen voor 

de leerlingen van het Comenius college bij Argan te organiseren. De samenwerking was zo opgezet 

dat de docent verantwoordelijk was voor de organisatie en uitvoering van de dramalessen, terwijl 

Argan inbreng had in de inhoud van de lessen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen werken aan 

bepaalde vaardigheden die hun positie binnen de samenleving versterken. De dramalessen hebben 

van half januari tot eind april iedere maandag en vrijdag bij ons op locatie in de Van Eesterenzaal 

plaatsgevonden. Per dag bezochten twee groepen leerlingen Argan.  

 

 

Training Ministerie SZW reageren op discrimineren 

Argan is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benaderd met het aanbod van de 

training ‘Reageren op discrimineren’. De training is ontwikkeld voor jongeren. Wij hebben 

georganiseerd dat een groep studenten vanuit het MBO West de training heeft gevolgd bij Argan, op 

10 en 17 maart. De training bestond uit twee sessies van 3 uur.  
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De training is verzorgd door twee ervaren trainers van het Ministerie en ging in op de verschillende 

strategieën die er bestaan om op discriminatie te reageren. De studenten oefenden door middel van 

rollenspellen tevens hoe zij deze verschillende strategieën kunnen toepassen in bepaalde situaties. 

Omdat deze training zich in de pilot-fase bevindt, is vanuit het Ministerie aan ons gevraagd om onze 

feedback te geven op deze training.  

 

 
 

 

Seksualiteit  

Op maandag 15 mei en vrijdag 19 mei hebben wij twee groepen studenten van het MBO West 

ontvangen voor een informatief en educatief programma over seksualiteit (duur: 3 uur). 

Hoofdthema’s waren onbedoelde zwangerschappen en homoseksualiteit. ’s Morgens hebben wij de 

film Aziza bekeken, over onbedoelde zwangerschap, en zijn de studenten in gesprek gegaan met de 

regisseur van de film, Jochem de Vries. Vervolgens heeft een maatschappelijk werker van Siriz iets 

verteld over onbedoelde zwangerschappen en de keuze die de ouders van het kind hebben (houden, 

aborteren, ter adoptie afstaan of pleeggezin inschakelen). Hierna hebben de studenten in kleine 

groepjes een spel gespeeld over seksualiteit, zij beantwoordden verschillende vragen en gingen 

daarover met elkaar in gesprek.  

 

Na de pauze hebben wij het thema ‘homoseksualiteit’ geïntroduceerd. Op beide dagen hebben wij 

een spreker uitgenodigd uit de LHBTI-gemeenschap om het persoonlijke verhaal te delen met de 

studenten. Wij hadden Done Fil (werkt voor het COC en was betrokken bij de Turkse boot op de 

Gaypride) en Nassiri Belaraj (organiseert dit jaar de Marokkaanse boot tijdens de GayPride en is 

onlangs gevolgd in een tv-programma van de NTR) te gast. Wij hebben bewust gekozen voor sprekers 

uit de respectievelijk Turkse en Marokkaanse gemeenschap, omdat zij nog meer dan anderen te 

maken hebben met culturele en religieuze bezwaren vanuit hun omgeving. Aan de hand van 

stellingen, hebben wij geprobeerd om het thema homoseksualiteit bespreekbaar te maken en om de 

jongeren bewust te maken van onder meer de intolerantie en het geweld tegen homoseksuelen 

wereldwijd.  
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Arbeidsmarkt en solliciteren  

Op dinsdag 16 juni hebben wij twee groepen van het ROC West bij ons op locatie ontvangen voor 

een programma rondom arbeidsmarkt en solliciteren (duur: 3 uur). Dit programma werd aangeboden 

aan studenten die deze zomer hun opleiding afronden en dus binnenkort op zoek gaan naar een 

baan. Wij spraken met de studenten over: voorbereiding op het solliciteren (maak een ‘serieus’ 

email-adres aan en kijk kritisch naar jouw activiteiten op sociale media); het CV (wat zet je er wel of 

niet in); de sollicitatiebrief (hoe schrijf je een pakkende brief); het sollicitatiegesprek (de ‘do’s en 

‘don’ts’) en een professionele houding op de werkvloer (want eenmaal binnen ben je er nog niet). 

Deze informatie werd afgewisseld met verschillende beelden, waaronder een filmpje waarin 

werkgevers gevraagd wordt naar hun grootste ergernissen m.b.t. sollicitanten. Te gast waren Ariëlla 

Verheul (gemeenteraadslid D66) en twee producenten van Bosch Film. Zij maakten de films ‘Geef mij 

nog 1 kans’ en ‘De moeite’, waarin de Amsterdams-Marokkaanse Yayha wordt gevolgd in zijn 

zoektocht naar een stage en de bijbehorende afwijzingen (222 afwijzingen uiteindelijk!).  

 

Op maandag 2 juni hebben wij, op verzoek van een docent, hetzelfde programma (zonder 

gastsprekers) verzorgd op de locatie van het MBO West voor een groep studenten. Beide keren was 

het een interactieve sessie waarin jongeren alle vragen konden stellen over het sollicitatieproces. 

Tijdens beide bijeenkomsten werd duidelijk dat er veel onduidelijkheden en misverstanden bestaan 

over het solliciteren.  
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Nieuwsuur  

Aan het begin van 2017 hebben wij, in overleg met het Hervormd Lyceum West, besloten om in 

plaats van de training ‘Leren debatteren, communiceren en presenteren’ (hiermee zij wij gestart in 

2016) de les ‘Nieuwsuur’ te verzorgen op de school. Sinds juni 2017 geven wij wekelijks aan eerste- 

en tweedejaars leerlingen de les Nieuwsuur, waarbij wij het nieuws van de week doornemen. Wij 

hebben dit besloten omdat wij merkten dat de leerlingen hier erg veel behoefte aan hebben. Tijdens 

de debatteertraining was hier onvoldoende tijd voor. Tijdens andere vakken is ook nauwelijks ruimte 

om stil te staan bij het nieuws, terwijl er vaak belangrijke thema’s gekoppeld zijn aan de 

actualiteiten. Ook hier volgt steeds dezelfde groep een reeks van 8 lessen.  

 

De leerlingen reageren goed op de lessen en doen zij actief mee aan de gesprekken in de klas. 

Actualiteiten die wij de afgelopen weken besproken hebben zijn:  

de terroristische aanslagen in Manchester en London; de moord op Romy en Savannah;  

klimaatverandering; de discussie omtrent de hoofddoek binnen de politie; het gevaar van 

zogenaamde ‘online challenges’ (n.a.v. het overlijden van de 16-jarige Tim na het proberen van de 

‘choking challenge’); de spanningen in Turkije n.a.v. de gepoogde staatsgreep en het referendum; de 

spanningen in Marokko, ontstaan na het overlijden van een visser in Noord-Marokko. Ook minder 

zware nieuwsberichten komen aan de orde, zoals de inzet van drones bij pakketbezorging en de 

ontwikkelingen van robots/robotica. We merken op dat de leerlingen meer interesse tonen in 

nieuwsberichten en zelf ook meer nieuws lezen.  

 

 
 

 

Huiswerkbegeleiding  

Sinds september 2017 verzorgt Stichting 550 huiswerkbegeleiding bij Argan op de zaterdagen, voor 

kinderen uit groep 7, groep 8 en eerstejaars voorgezet onderwijs. Wij zijn deze samenwerking met 

Stichting 550 aangegaan, omdat wij het initiatief van harte steunen en het belang van 

huiswerkbegeleiding onderstrepen. De stichting draait volledig op vrijwilligers.  
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Zij maken kosteloos gebruik van onze ruimte, en onze beheerder is altijd aanwezig. Wij hebben met 

de stichting afgesproken dat Argan een paar keer in het jaar een debatmiddag organiseert voor de 

deelnemende kinderen. Enerzijds om te werken aan de debatteervaardigheden van de kinderen, 

anderzijds om de algemene kennis van te vergroten met betrekking tot verschillende onderwerpen. 

In december hebben wij dat gedaan: wij hebben aan de hand van stellingen met de kinderen 

gedebatteerd over allerlei onderwerpen zoals het verplicht stellen van uniformen binnen het 

onderwijs; het behoud van het Koningshuis; een verbod op ongezonde snacks en drankje in de 

schoolkantines; de gevaren en risico’s van sociale media. De stichting biedt naast Amsterdam 

huiswerkbegeleiding aan in Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. Zij werven en trainen HBO en WO 

studenten om de huiswerkbegeleiding te verzorgen.  

 

 
Dialoogavond radicalisering  
In samenwerking met Dock organiseerden wij op 9 november een educatief programma voor 
jongeren uit Nieuw-West. Het thema was ‘radicalisering’. We begonnen de avond met stellingen over 
het onderwerp, waarbij de jongeren anoniem konden reageren op de stellingen. De uitkomsten 
werden op het scherm geprojecteerd. Voorbeelden van stellingen waren: Iedereen kan radicaliseren; 
Ik zou een ronselaar meteen herkennen; Ik begrijp het als jongeren naar Syrië reizen; De mensen van 
IS zijn geen echte moslims; Het is normaal dat ik boos word als iemand mijn geloof beledigd. De 
stellingen brachten een interessant gesprek met de jongeren op gang. Na het gesprek hadden wij 
sprekers, die hen verhaal deelden met de jongeren: Abderrahman de Jong en Engin Baydar. Beide 
hebben een radicaliseringsverleden en zetten hun eigen verhaal nu in om jongeren te behoeden voor 
bepaalde keuzes die zij zelf maakten in het verleden. Voor de jongeren was er tot slot gelegenheid 
om vragen te stellen aan de sprekers.  
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Verslavingen  
Op 4 december hadden wij een twee klassen van het MBO te gast bij Argan voor een educatief 
programma over verslavingen. We spraken met de studenten over de signalen van verslavingen en 
de verschillende voorkomende vormen van verslaving. De studenten waren in het gesprek 
openhartig over hun eigen verslavingen. Bij deze doelgroep kont het zogenaamde ‘Socialbesitas’ 
(verslaving aan internet en sociale media) veel voor, maar ook een verslaving aan gamen, koffie en 
winkelen kwamen voor binnen deze groep jongeren. Na het gesprek, volgde een quiz met feitjes over 
verslavingen en een opdracht waarbij de studenten een fictieve cliënt moeten helpen in het afkicken 
door hem/haar correct te adviseren en door te verwijzen. Het betrof hier studenten van de opleiding 
Medewerker Maatschappelijke Zorg en zij kunnen in hun verdere loopbaan te maken krijgen met 
cliënten met een verslaving.  
 
 
Organisatie en uitvoering activiteiten  
Op 13 en 14 december hebben wij verschillende groepen studenten van het MBO West ontvangen 
voor een training ‘Organiseren en uitvoeren van activiteiten’. Het MBO West biedt studenten 
opleidingen op het gebied van Zorg en Welzijn. De studenten zullen na hun studie werken met 
bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld kinderen, jongeren, ouderen, personen met een beperking. Zij 
zullen in staat moeten zijn om activiteiten voor de doelgroep te organiseren en uit te voeren. 
Vanwege onze kennis en ervaring, zijn wij gevraagd om de studenten de ‘tips and tricks’ van het 
organiseren mee te geven.  
 
 
Schulden en solliciteren  
Aan studenten hebben wij een voorlichting gegeven over het omgaan met geld en het voorkomen 
van schulden. We wilden een open en eerlijk gesprek voeren met de studenten en we waren verrast 
over de mate waarin zij hun eigen ervaringen deelden. Zo gaven studenten aan schulden opgebouwd 
te hebben, een veelgenoemde oorzaak is het niet-betalen van de zorgverzekeringspremie en 
telefoonrekening, waarna de rekeningen zich opstapelen. Wij hebben de studenten de mogelijkheid 
tot schuldhulpverlening uitgelegd. Om rekeningen te kunnen betalen, heb je voldoende inkomen 
nodig, en daarmee maakten wij een bruggetje naar het thema ‘solliciteren’. We hebben de studenten 
tips en aandachtspunten meegegeven, waar het gaat om solliciteren. Het betrof hier laatstejaars 
studenten en dus zullen zij snel te maken krijgen met een zoektocht naar een aansluitende baan.  
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4. Kennis, expertise en samenwerkingen 
 
Gesprek aankomende journalisten Windesheim 

Op donderdag 4 mei hebben wij een aantal studenten en twee docenten mogen ontvangen van de 

opleiding journalistiek aan de hogeschool Windesheim. Deze studenten zijn in het kader van hun 

opleiding bij verschillende organisaties langs geweest om de invloed van media en framing in de 

media te bespreken. We hebben, samen met een jongerenwerker van Combiwel, een interessant en 

open gesprek kunnen voeren met de studenten. Het doel was de studenten input te bieden die zij 

kunnen inzetten als journalist en hun tips te geven voor inclusief verslaglegging. Wij zijn ingegaan op 

dit verzoek omdat wij het streven voor een inclusieve journalistiek delen. Wij spreken jongeren die al 

hun vertrouwen in de media zijn verloren en zich volledig richten op alternatieve bronnen voor hun 

nieuwsgaring (sociale media). Zij spreken van het welbekende ‘meten met twee maten’ en 

‘nepnieuws’. Men herkent zich niet in de berichtgeving en het is goed om te horen dat Windesheim 

daar nu gedurende de opleiding bij stilstaat.  

 

 
Project Amnesty International  
Amnesty International is bezig met de uitvoering van een onderzoek naar mensenrechten en 

contraterrorisme in Nederland. Het onderzoek richt zich op de mensenrechtenimpact van de inzet 

van een aantal bestuurlijke en operationele acties uit het Integrale Actieprogramma Aanpak 

Jihadisme, waaronder de paspoortmaatregel, het persoonsgericht verstoren en preventieve 

uithuisplaatsing van minderjarigen. Hiervoor is Amnesty op zoek naar individuen die te maken 

hebben gehad met deze acties. Wij hebben meerdere malen met Amnesty contact gehad om ze te 

helpen bij het werven van jongeren voor dit onderzoek. Wij brachten hen onder andere in contact 

met ervaringsdeskundige Engin Baydar, die momenteel jongeren begeleidt die zijn 

ge(de)radicaliseert.  

 
Project Imagine  
Wij zijn door projectmedewerkers van de organisatie Emancipator benaderd met de vraag of wij 
willen meedenken over hun project ‘Imagine’. Imagine heeft het doel om jongens voor te lichten 
over gender stereotyperingen, machocultuur, gender gelijkheid, consent, seksueel geweld en 
seksuele intimidatie. Wij hebben onze feedback gegeven en via ons heeft Emancipator de 
voorlichting kunnen geven op een aantal scholen uit ons netwerk. Dit was voor ons een eerste 
kennismaking met Emancipator. Onlangs zijn wij opnieuw door hen benaderd met de vraag om 
samen een project op te zetten. Daarover meer in hoofdstuk 7.  
 
 
NCTV en Ministerie van Sociale Zaken  
Naar aanleiding van de recente terroristische aanslagen in Europa, is Argan gevraagd om deel te 
nemen aan gesprekken in het kader van de dreigingen op eigen bodem. De rol die Argan daarbij 
ingenomen heeft, is een signalerende en adviserende rol. Er hebben in het eerste halfjaar van 2017 
vier bijeenkomsten plaatsgevonden. Daarnaast is er telefonisch contact tussen Argan en Ministerie 
van Sociale Zaken.  
 
 
Overleg moslimdiscriminatie 
Op 21 september berichtte het NOS dat Nederlandse moslims zich vaker gediscrimineerd voelen dan 
moslims in veel andere Europese landen. Dit bleek uit een onderzoek van het Europese Agentschap 
voor Grondrechten (FRA).  
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Gemeenteraadslid Sofyan Mbarki (PvdA) heeft na dit bericht contact opgezocht met Argan, met de 
vraag of wij een overleg konden organiseren met een select groepje Amsterdammers, om de 
ervaringen m.b.t. moslimdiscriminatie met elkaar te delen. Mbarki wilde de input van dit overleg 
inzetten bij een raadsvergadering over het onderwerp. Dit overleg heeft plaatsgevonden op 4 
oktober met Mbarki, politiek medewerker van de PvdA, jongerenwerkers van Dock en Combiwel, een 
docent van het ROC, maatschappelijk werkers van vrouwenorganisatie Home Empowerment en de 
directeur van het MDRA. Wij hebben onze eigen ervaringen en die van onze achterban met elkaar 
gedeeld. Een gedeelde conclusie was dat het MDRA een belangrijke rol heeft in het in kaart brengen 
van moslimdiscriminatie. Mbarki maakt zich momenteel in de raad hard voor budgetverhoging voor 
het MDRA.  
 
Rondetafelgesprekken politie   
Op 26 oktober organiseerden wij rondetafelgesprekken in samenwerking met de politie, een avond 
waar wij met veel trots op terugkijken. De aanleiding van deze avond was de discussie omtrent het 
wel of niet toelaten van hoofddoek dragende dames bij de geüniformeerde politie. Deze discussie 
ging uiteindelijk over het algehele diversiteitsbeleid bij de politie. Vanuit Argan kwam het initiatief 
om samen met de politie een avond te organiseren over de diversiteit binnen de politieorganisatie. 
Wij hebben contact opgenomen met onze contactpersonen binnen de politie en een voorstel gedaan 
tot samenwerking, in de vorm van rondetafelgesprekken. Daarbij hebben wij benadrukt dat wij geen 
baat hebben bij een politiek correct verhaal; wij wilden een inhoudelijk gesprek voeren, niet alleen 
over de instroom bij de politie, maar ook over de uitstroom en doorstroom.  
 
Dus hoe zorg je er voor dat je een diversiteit aan kandidaten aantrekt, maar ook hoe zorg je ervoor 
dat je die personen vervolgens behoudt. Zo is het een feit t dat niet-westerse politiemensen 
vroegtijdig de dienst verlaten, vanwege een interne cultuur, waarin foute grappen en discriminatie 
de ruimte hebben. Tot slot bestaat ook een uitdaging in de doorstroom: politiemensen zijn 
bezorgdheid over hun loopbaanperspectief, het capaciteitsgebrek en onjuiste voorlichting over 
doorgroeimogelijkheden. Doorstroom vindt mondjesmaat plaats.  
 
Confronterende gesprekken, waar de politietop in eerste instantie niet op zat te wachten. Maar na 
verschillende gesprekken en veel geduld, zijn we erin geslaagd om een geslaagde avond neer te 
zetten. Tijdens de avond waren circa 60 personen aanwezig, uit het netwerk van Argan en de politie. 
Onder de aanwezigen bevond zich de portefeuillehouder van Diversiteit, Peter Slot. En we zijn trots 
op het feit dat een verslag van deze avond is overhandigd aan korpschef Erik Akerboom.  
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Onderzoek Verwey-Jonker  
OP 22 november hebben wij onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut ontvangen bij Argan. Wij 
zijn benaderd voor een interview in het kader van een onderzoek naar de vraag hoe polarisatie in 
Nederland kan worden verminderd. De focus lag op polarisatie tussen etnisch-culturele-religieuze 
groepen en de vraag hoe ‘het midden’ (in plaats van de polariserende polen) meer kan worden 
versterkt en welke initiatieven daar al een bijdrage aan leveren. Wij hebben vanuit Argan onze visie 
gegeven op dit thema en onze ervaringen gedeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

5. Ontwikkelopdracht  

In het Werkplan 2017 heeft Argan een aantal thema’s genoemd waarop Argan aantoonbaar 
progressie wil boeken. Hieronder wordt uiteengezet welke stappen zijn gezet. 
 
Versterking zichtbaarheid en bereikbaarheid locatie   
In het werkplan spreekt Argan de ambitie uit om in 2017 de mogelijkheden te verkennen om op 
andere locaties in de stad te programmeren, bij voorkeur in samenwerking met een van de 
gevestigde debatcentra. Parralel hieraan wilde Argan de mogelijkheden onderzoeken om zich te 
huisvesten op een meer laagdrempelige locatie. Tezamen moesten deze verkenningen eraan 
bijdragen dat Argan de stedelijke functie versterkt en het publieksbereik vergroot. 
 
Na het opstellen van het afwegingskader zijn de mogelijke samenwerkingspartners geïnventariseerd 
en benaderd, met als doel om voldoende informatie te verzamelen dat op basis van het 
afwegingskader scenario’s opgesteld konden worden. De scenario’s zijn aangevuld met een 
onderzoek naar voor Argan relevante ontwikkelingen bij aanverwante culturele instellingen en de 
bredere gebiedsontwikkelplannen van de Gemeente Amsterdam.  
 
Op basis van de scenario’s zijn de volgende voorlopige conclusies getrokken:  
 

 Argan kan de stedelijke functie versterken, het publieksbereik vergroten en tegelijkertijd de 
eigenheid verder benutten door inhoudelijke en gelijkwaardige samenwerkingen met de Balie en 
Pakhuis de Zwijger te initiëren.  

 Gelet op de grootschalige gebiedsontwikkelingen in Nieuw-West, de trek van diverse culturele 
instellingen naar Nieuw-West en de wortels die Argan reeds in Nieuw-West heeft, kan Argan het 
beste hierop inspelen door opzoek te gaan naar een nieuwe (meer aansprekende) locatie in 
Nieuw-West. 

 
Deze voorlopige conclusies hebben geleid tot een aantal vervolgstappen om samenwerkingen aan te 
gaan met erkende debatcentra en om een geschikte nieuwe locatie te vinden. De ondernomen 
stappen worden hieronder toegelicht.  
 
Samenwerkingen  
Argan heeft samen met presentator/debatleider Martijn de Greve (o.a. Politieke Junkies, De Balie, 
WNL, AT5) een programmaopzet uitgewerkt voor een driedelig programma in De Balie en in Argan 
over de toenemende segregatie in de stad. Jongeren uit de Binnenstad en Nieuw-West krijgen de 
opdracht om hun belevingswerelden met een camera vast te leggen, waarmee de verschillen tussen 
‘binnen of buiten de ring’ eerlijk en rauw zichtbaar worden gemaakt.  
 
De beelden worden vervolgens verwerkt tot twee minidocumentaires die worden vertoond en 
besproken tijdens bijeenkomsten die tegelijkertijd plaatsvinden in Argan en De Balie. Het sterk 
contrasterende publiek van respectievelijk de Balie en Argan wordt daarbij in contact met elkaar 
gebracht via een live videoverbinding. Twee weken later vindt een gezamenlijke slotbijeenkomst 
plaats, waar de twee gescheiden werelden met elkaar in gesprek gaan over hoe de kloven in de 
samenleving overbrugd kunnen worden. Inmiddels zijn er verschillende overleggen geweest met De 
Balie en hebben wij gezamenlijk een aanvraag ingediend bij het Oranje Fonds. Momenteel zijn wij in 
afwachting van een reactie.  
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In 2017 hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden, die zijn voortgekomen uit een 
samenwerking tussen Argan en Pakhuis de  Zwijger. We weten elkaar te vinden en zullen, als daar 
zich een mogelijkheid toe voordoet, opnieuw de samenwerking met Pakhuis de Zwijger opzoeken. 
Het feit dat Pakhuis de Zwijger voornemens is om in Nieuw-West te programmeren in het Van 
Eesterenpaviljoen, biedt wellicht mogelijkheden om gezamenlijk in dat stadsdeel iets op te zetten.  
 
 
Nieuwe locatie in Nieuw West 
In de zoektocht naar een nieuwe locatie worden de ogen gericht op een aantrekkelijke locatie in 
Nieuw-West. Twee overwegingen liggen hieraan ten grondslag. De eerste is dat de samenwerkingen 
met de Balie en Pakhuis de Zwijger Argan voldoende in staat stellen om de stedelijke functie te 
versterken, zonder dat de eigenheid verloren gaat. Argan heeft in Nieuw-West een interessante en 
vaak onmondige doelgroep aan zich weten te binden, waarvan het steeds belangrijker wordt dat 
deze gehoord wordt. Door de samenwerkingen kan Argan in Nieuw-West blijven en toch het geluid 
van Nieuw-West sterke laten klinken in andere delen van de stad.  
 
De tweede overweging is dat Nieuw-West volop in ontwikkeling is. Niet voor niets besluit Pakhuis de 
Zwijger de activiteiten naar Nieuw-West uit te breiden en zijn nu ook Paradiso en het Amsterdam 
Museum van plan om zich in Nieuw-West te vestigen. De trek van culturele instellingen naar Nieuw-
West heeft alles te maken met de grootscheepse stedelijke ontwikkelingen in Nieuw-West, die zich 
concentreren rondom de Sloterplas en Station Lelylaan. Dit zijn dan ook primair de plekken waar 
Argan opzoek gaat naar een nieuwe locatie. Op basis van deze overweging hebben wij contact 
opgezocht met een ambtenaar die over vastgoed gaat, in stadsdeel Nieuw-West. Wij hebben te 
kennen gegeven dat wij belangstelling hebben in een locatie, die aan de gestelde voorwaarden 
voldoet (onder meer de aanwezigheid van kantoorruimte en een ruimte voor onze bijeenkomsten). 
Momenteel staat er niets vrij dat aan onze voorwaarden voldoet. Wij houden de mogelijkheden met 
betrekking tot een andere locatie open, maar hebben besloten om ons nu vooral te richten op de 
samenwerking met interessante partijen, in verschillende delen van de stad.  
  
 
Versterking bemensing  
In het werkplan is vastgesteld dat de huidige bemensing te klein is voor de opgaven van Argan en dat 
niet alle benodigde kennis en kunde aanwezig is. De wens wordt in het werkplan uitgesproken om de 
bemensing zowel in omvang als in kennis en kunde uit te breiden.  
 
Om tot een optimale aanvulling te komen van de staf is met de medewerkers en het bestuur van 
Argan geïnventariseerd op welke gebieden versterking nodig is en - met name - welke kwaliteiten het 
meeste bijdragen aan de groei en versteviging van Argan. De conclusie van deze inventarisatie is dat 
Argan het meeste baat heeft bij iemand die de (zakelijke) koers en kaders voor Argan opstelt, oog 
heeft voor relevante ontwikkelingen in het werkveld van Argan, contact legt met potentiële 
samenwerkingspartners, kansen ziet en benut om de activiteiten van Argan uit te breiden en een 
betrouwbare gesprekspartner is voor de stakeholders van Argan (waaronder de gemeente).  
 
Op basis van dit inzicht is besloten om een vacature uit te schrijven voor een zakelijk directeur die de 
directie komt versterken. In de zomerperiode hebben wij de sollicitatiegesprekken gehouden, en 
sinds januari 2018 is Wietske Mous aangetreden als zakelijk directeur. Naast deze functie, hebben wij 
sollicitatiegesprekken gevoerd in de zoektocht naar een projectmedewerker. Sinds november 2017 is 
Carolien de Groot bij ons in dienst als projectmedewerker. Daarmee is ons team compleet.  
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6. Activiteitenoverzicht  
 

Argan Academy 
 

Frequentie naar 
werkplan 2017  

Uitgevoerd jan-
dec 2017  

Toelichting  

Trainingen debatteren, presenteren en 
communiceren voor leerlingen 
Hervormd Lyceum West 

19 trainingen  3 trainingen + 23 
lessen Nieuwsuur  
 
 
 

In het begin van het jaar 
hebben wij, in overleg met 
het HLW, besloten over te 
gaan op de lessen 
‘Nieuwsuur’.  

Dramalessen i.s.m. Minchenu Maduro 
(pedagoog, trainer) voor leerlingen 
Comenius College 

40 lessen  48 lessen  Deze lessen zijn geëindigd 
per april, omdat wij niet 
tevreden waren over deze 
samenwerking.  

Educatieve programma’s voor MBO-
studenten (i.s.m. ROC in West, Zuidoost 
en Zuid) 
 

10 bijeenkomsten  10 bijeenkomsten  
 

Thema’s: discriminatie, 
(homo)seksualiteit, 
verslavingen, organiseren en 
uitvoeren activiteiten, 
solliciteren en werk.  

 

Debat & Dialoog 
 

Frequentie naar 
werkplan 2017 

Uitgevoerd jan-dec 
2017 

Toelichting  

Debat en dialoogbijeenkomsten op 
basis van actualiteiten en incidenten in 
Amsterdam en daarbuiten  

15 bijeenkomsten  14 bijeenkomsten  Thema’s: o.a. politiek, 
gemeenteraadsverkiezingen, 
spanningen Turkije, racisme 
en discriminatie, LHBT-
gemeenschap, werk en 
opleiding.  

Filmvertoningen/theater met 
aansluitend debat  
 
 

5 bijeenkomsten  4 bijeenkomsten  Thema’s: radicalisering, 
criminaliteit, seksualiteit, 
taboes.  

 

Kennis, expertise en samenwerkingen  Frequentie naar 
werkplan 2017  

Uitgevoerd jan-dec 
2017 

Toelichting  

Expertmeetings, conferenties,  
rondetafelgesprekken en 
netwerkbijeenkomsten  

4 bijeenkomsten  2 bijeenkomsten Rondetafelgesprekken i.s.m 
de politie en overleg n.a.v. 
onderzoek 
moslimdiscriminatie 

Informatie en signalering (o.a. 
deelname aan werkgroepen, 
overleggen en advisering) 

10 bijeenkomsten 9 bijeenkomsten  Gericht aan o.a. overheden, 
belangenorganisaties, 
onderwijsinstellingen, 
media, onderzoeksinstituten 

Onderzoek naar Marokkaans-
Nederlandse jongeren in Amsterdam 
(behoeften, toekomstperspectief, 
kansen) 

n.v.t. - Wij hebben, in overleg met 
ambtenaren van de 
gemeente, besloten om dit 
onderzoek niet uit te voeren 
i.v.m. gevoeligheid.   
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7. Afsluiting 2017 en vooruitblik 2018  
 
In ons werkplan voor het jaar 2017 hebben wij de volgende thema’s benoemd als prioritair: 

jeugdwerkloosheid, criminaliteit, discriminatie (op de arbeidsmarkt) en radicalisering. Daarnaast 

hebben wij onszelf het doel gesteld om bij belangrijke actualiteiten stil te staan en waar mogelijk aan 

kennisdeling te doen. Bovengenoemde thema’s zijn allen aan de orde geweest in onze 

programmering, en waar mogelijk zullen we opnieuw aandacht aan deze onderwerpen besteden in 

2018. Het zijn immers ‘issues’ die actueel blijven binnen onze samenleving.  

De zomerperiode van 2017 hebben wij benut om, in het kader van de ontwikkelopdracht, te werken 

aan de bemensing en zichtbaarheid van Argan. Inmiddels is ons team versterkt met twee collega’s en 

daarmee zijn we compleet. De ontwikkelopdracht, uitgevoerd door Van de Bunt, is eind 2017 

afgerond. Wij kijken nu vooruit naar een interessant jaar. Naast de debat- en dialoogavonden, blijven 

wij inzetten op de samenwerking met onderwijsinstellingen en lokale jongerenorganisaties.  

De belangrijke stappen die wij al hebben gezet in 2018 zijn de volgende:  

 Wij hebben een jongerenpanel gevormd, dat bestaat momenteel uit 9 jongeren uit 
Amsterdam. Het zijn zeer talentvolle, maatschappelijk betrokken jongeren in de 
leeftijdscategorie van 16 tot 22 jaar. Vanaf april zullen deze jongeren namens Argan 
deelnemen aan rondetafelgesprekken, overleggen en brainstormsessies met onze partners. 
Zij zullen ook optreden als adviseur en woordvoerder van Argan. Wij bieden de jongeren, 
naast een kleine vergoeding, de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien. Wij zullen de 
jongeren verschillende trainingen en masterclasses aanbieden, die hen voorbereiden op hun 
rol als lid van het jongerenpanel en hen vaardigheden aanleren, waar ze ook buiten het 
jongerenpanel om baat bij hebben.  

 

 Momenteel zijn wij bezig met een programma dat aansluit op de Aanpak op eenzaamheid. 
Een gesprek met de Regisseur aanpak Eenzaamheid Amsterdam heeft inmiddels 
plaatsgevonden, en naar aanleiding daarvan zetten wij een voorstel tot samenwerking op 
papier, dat bestaat uit een documentaire die binnen onderwijsinstellingen wordt vertoond 
om het gesprek over eenzaamheid onder jongeren uit de taboesfeer te halen.  

 

 
Ook in 2018 willen we nieuwe samenwerkingen verkennen. We werken voor het eerst samen met de 

volgende partners:  

 Paradiso - wij hebben gezamenlijk op 7 maart een verkiezingsavond georganiseerd en 
spreken binnenkort met elkaar over een volgende samenwerking  

 Floor HvA – op 6 maart hebben wij op een vestiging van de HvA een avond georganiseerd 
met het debatcentrum Floor HvA. Tijdens deze avond spraken wij over stress en burn out-
klachten bij jongeren en young professionals. Inmiddels hebben wij een tweede 
samenwerking gepland op 8 mei 2018.  

 The Mall – deze jongerenorganisatie in de Baarsjes, heeft een vaste kern van jonge 
bezoekers. Wij hebben onlangs kennis met elkaar gemaakt en afgesproken dat wij 
activiteiten zullen aanbieden aan de jongens en meiden van The Mall. Tot op heden zijn de 
activiteiten van The Mall gericht op de meiden of jongens; wij willen deze groepen 
samenbrengen en thema’s bespreken die passen in de leefwereld van beide groepen.  
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Naast deze nieuwe samenwerkingen, zetten wij met onze vaste partners de samenwerking voort, 

zoals: Dock, Combiwel, onderwijsinstellingen, politie en de gemeente. Voor de onderwijsinstellingen 

willen wij in 2018 een vaste methodieken onwtikkelen, die wij aan verschillende scholen kunnen 

aanbieden. Wij willen scholen een aabod doen van thema’s, die wij selecteren op basis van 

actualiteiten en relevante ontwikkelingen.  

Verder zijn wij druk bezig met de PR van Argan. De website krijgt een make-over en we zetten meer 

in op het contact met onze achterban, via de kanalen van sociale media (met name Facebook en 

twitter). Instagram is een kanaal dat wij meer willen inzetten, omdat met name de jonge doelgroep 

daar steeds meer egbruik van maakt.  

 

 


