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Op donderdag 28 maart vond de eerste life presentatie van het jaarverslag van emancipatiecentra 

Vrouw en Vaart en Daadkr8 plaats. Tijdens een ontbijt kregen de genodigden de kans om de 

verhalen achter het jaarverslag van de deelnemers, stagiaires en samenwerkingspartners zelf te 

horen.  

 

Het gesproken jaarverslag 

 

Het idee om het jaarverslag niet langer zwart op wit maar verhalenderwijs te presenteren, ontstond 5 

januari in de Denktank van Vrouw en Vaart. De meeste denkers waren het er over eens: een 

geschreven jaarverslag is niet de meest effectieve manier om een organisatie als V&V en Daadkr8 

te verantwoorden. De dynamiek van de centra is nauwelijks met een pen te vangen. Een organisatie 

als deze is veel meer dan cijfers, en geschreven verhalen komen niet in de buurt van de vertelde 

verhalen. Om het belang van de organisatie echt te begrijpen moet je er zijn, moet je de mensen 

spreken en moet je de verhalen horen.  

 

De enige juiste vorm van verantwoording ligt dus voor de hand: De ontvangers van het jaarverslag, 

zij aan wie de centra verantwoording afleggen, moeten de verhalen niet langer geschreven, maar 

gesproken ontvangen. In plaats van een pagina dik jaarverslag waar cijfers, beschrijvingen, 

geschreven verhalen en citaten elkaar afwisselen, ontvangen de geldverstrekkers dit jaar enkel de 

cijfers en een uitnodiging. De uitnodiging nodigt de financierende partijen uit het tweede deel van 

de verantwoording, tijdens een ontbijt, te komen aanschouwen.  

 

Tijdens dit ontbijt wordt het jaarverslag gepresenteerd. Niet door de organisatoren zelf en niet aan 

de hand van power points. Aan het woord komen de deelnemers, de stagiaires en de 
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samenwerkingspartners. Zij vertellen hun eigen verhaal over wat de organisatie, een bepaald project 

of de opleiding voor hen betekent of teweeg heeft gebracht.  

 

 

Het jaarverslag-ontbijt 

 

De verhalenvertellers komen uit alle mogelijke hoeken van de twee emancipatiecentra. Sommigen 

begonnen met taallessen, stroomden door naar de empowerment training Eerder Verworden 

Competenties [EVC] en groeiden uit tot  Vrouw en Vaart ambassadeurs. Anderen begonnen als 

vrijwilliger, volgden taallessen en eindigden met een MBO 1 diploma op zak.  

 

In het midden van de ontbijtzaal, omringd door een tiental tafels met daaraan zo’n dertig ontbijtende 

gasten, delen de sprekers hun verhaal. De verhalen zijn niet ingestudeerd maar worden opgehaald 
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door middel van een interview met Wendela, oprichter van Wij Spelen Jouw Verhaal en lid van de 

Denktank.  

 

De verhalenvertellers zijn in vier clusters verdeeld: in de eerste ronde komen de 

samenwerkingspartners, stagiaires en taalvrijwilligers aan bod; in de twee ronde spreken de 

vrouwen van Vrouw en Vaart; de derde ronde is gereserveerd voor de Hospitality studenten en de 

vierde ronde sluit af met de Gouden Mannen van Daadkr8.   

 

 

In de eerste ronde illustreert Nederlands docente Anna, aan de hand van een anekdote, hoe Vrouw 

en Vaart in het algemeen aan haar beste vrijwilligers komt. “Ik was in de tuin aan het werk toen de 

coördinator van Vrouw en Vaart naar me toe kwam. Ze keek me aan en zei; volgens mij kan jij 
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meer”. Inmiddels doceert Anna al bijna zes jaar verschillende klasjes in Vrouw en Vaart en 

Daadkr8.  

 

Samenwerkingspartner Nettie van de Vrijwilligers Centrale Amsterdam vertelt vervolgens hoe 

Vrouw en Vaart haar allereerste contact in de buurt was: ‘Toen ik voor het eerst hier kwam werken 

bij de Vrijwilligers Centrale in Nieuw-West was Vrouw en Vaart de eerste met wie ik samen 

werkte. Nu nog komen we regelmatig samen.’ Nettie wordt afgewisseld door Ahmed Imel, de 

stagiair van Daadkr8. Ahmed vertelt over zijn succesvolle project “Daadkr8 verbreedt je horizon” 

waarmee hij met behulp van verschillende externe organisaties taboe onderwerpen bespreekbaar 

maakt.  

   

 

In de tweede ronde komen de bezoekers van Vrouw en Vaart aan bod. Sevcan komt al jaren bij 

Vrouw en Vaart en deed aan alle mogelijke activiteiten mee. Daadkrachtig vertelt ze dat ze zich 

alleen voelde toen ze voor het eerst in Nederland kwam. Ze had haar familie achter gelaten en sprak 

de taal niet. “Toen ik hier [bij Vrouw en Vaart] kwam sprak ik geen Nederlands. Ik wilde me weer 

sterk voelen. Na een aantal taallessen ben ik EVC gaan doen. Nu voel ik mij sterk”.  

 

De Hospitality studenten stelen in de derde ronde de show. Rayd, uit Syrië, vertelt hoe hij via New 

Bees bij Daadkr8 als vrijwilliger achter de bar terecht kwam. Een paar maanden later begon hij aan 

de Hospitality opleiding.  “Bij Daadkr8 en Vrouw en Vaart werken er aardige mensen. Ik ben blij 

dat ik hier terecht ben gekomen”. De drie Eritrese vriendinnen, Fortuna, Fortuna en Salem sluiten 

de ronde af. In foutloos Nederlands vertelt Salem dat ze pas anderhalf jaar in Nederland is. Dankzij 

de opleiding heeft ze sneller Nederlands geleerd. “Dankzij de opleiding kom ik in contact met 

mensen. Ik schenk koffie bij Vrouw en Vaart en praat dan met veel mensen. Daardoor leer ik sneller 

Nederlands praten”.  
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Als laatste komen de Gouden Mannen aan het woord. De eerste Gouden Man die zich aan 

Wendela’s zijde voegt is Mimoun. Lichtelijk nerveus vertelt hij: “Als je thuis blijft, heb je 

problemen. Na de eerste dag Gouden Mannen zei ik al: wauw! De stres is aan het verminderen.” 

Projectgenoot Altaf volgt hem op: “Als je niet in beweging blijft wordt je snel oud. Daarom heb ik 

Gouden Mannen. Het is mijn tweede famili”.’ Ten slot, sluit Nail de ronde af door te vertellen hoe 

zijn deelname aan dit anderhalf jarige traject zijn leven heeft veranderd: “Vroeger voelde ik me een 

robot. Nu voel ik mij weer mens. Ik heb zelfs mijn psycholoog moeten teleurstellen. Ik had hem niet 

meer nodig”.  

  

De genodigden, die de verhalen tijdens het vroege ontbijt aanschouwen, reageren uitsluitend 

enthousiast. Volgens Karin Dorrenpaal van Rotary Rio a/d Amstel zijn de sprekers het “levende 

bewijs van succes”. Wim de Jong van stadsdeel Nieuw-West complimenteert de organisatie met 

haar innovatieve geest en stelde dat dit ontbijt de: “perfecte manier is om een jaarverslag te 

presenteren”. Andere gasten reageren geëmotioneerd. Katja van der Kuij, die namens PWC was 

aangeschoven,  vraagt of de volgende keer tissues op tafel mogen. Trots voegt ze daar aan toe: 

“Mensen in hun kracht zetten doen jullie goed.” 

 

Als allerlaatste komt Joke Kop aan het woord: “Het heeft al mijn verwachtingen overtroffen”. Ze 

wijst naar de zes vellen A3 die achter haar naast de koffietafel hangen. Op de vellen staan 

kolommen vol cijfers; bezoekers aantallen, vrijwilligers aantallen en project aantallen. “De grap is 

dat er niemand naar de cijfers heeft gekeken. Dat is het bewijs van het succes”. 

 

Al met al lijkt de life presentatie van het V&V/Daadkr8 jaarverslag een succes. De verhalen van de 

bezoekers worden moeiteloos los gepeuterd door Wendela en slaan de spijker op de kop. Op 

treffende wijze schetsen ze het belang van de emancipatie centra; hier is er ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling en een nieuwe start; hier worden mensen in hun kracht gezet en hier krijgt iedereen 

een kans.  
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