
Jaarverslag 2022

Ook 2022 was voor Stichting Prachtvrouw een bijzonder jaar. Gelukkig waren er weer fysieke

bijeenkomsten mogelijk en daar hebben veel vrouwen en ook organisaties gebruik van gemaakt. Onze

inzet is hard nodig en wordt in toenemende mate gewaardeerd. Door de opgelopen inflatie en

stijgende kosten van het levensonderhoud zijn de problemen voor gezinnen met een laag inkomen

sterk toegenomen. Veel vrouwen vinden de weg naar ons pand aan het Dapperplein. Ook de

organisaties waar we mee samenwerken: als priklocatie voor de GG&GD, voor

scholingsbijeenkomsten en voorlichting over dementie bij buurtbewoners met een

migratieachtergrond, i.s.m. het Odensehuis, bijeenkomsten over de gemeenteraadsverkiezingen en

het ontvangen van belangstellende voor ons werk.

In dit jaarplan staan de verschillende activiteiten vanaf pagina 2 uitgebreid genoemd en ook welke

organisatorische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Wij danken iedereen die met ons heeft

samengewerkt maar bovenal de vele vrijwilligers en vrouwen waar Stichting Prachtvrouw een beroep

op kan doen.

Vooruitzicht
We kijken graag verder dan 2022, een aantal activiteiten evalueren we en gaan na hoe het beter kan,

afhankelijk van de vraag van onze doelgroep. De aanzet hiertoe staat ook vermeld in dit verslag. Onze

vrouwen in een kwetsbare positie, veelal met grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben behoefte

aan een doorlopende leerlijn. Die willen we verder ontwikkelen samen met andere organisaties in
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stadsdeel Oost. Het Vrouwennetwerk Actief, dat we medio 2021 zijn gestart, wil die samenwerking

stimuleren. Dit Vrouwennetwerk Actief willen we in 2023 verder benutten voor de route richting

arbeidsmarkt. Daarnaast is ook in stedelijk verband  bijgedragen in de Alliantie Samen Sterk met

Werk. In samenwerking met een vijftal organisaties uit andere stadsdelen werkt Stichting

Prachtvrouw aan de uitvoering van het programma gericht op empowerment trajecten en werven

van buurtambassadeurs. Dit zal in de 1e helft van 2023 voortgezet worden. Mogelijk daarna ook, dat

is afhankelijk van de wens van de gemeente Amsterdam. De eerste resultaten zijn succesvol maar we

zijn er nog lang niet. Veel vrouwen die willen werken hebben een langere aanlooptijd nodig.

De huisvesting aan het Dapperplein is een laagdrempelige plek waar vrouwen makkelijk aankloppen.

De deuren staan open voor hen. Ook hebben we in 2022 gebruik gemaakt van de nieuwe locatie, het

Dapperhuis, in de Eerste van Swindenstraat dat medio 2023 gerenoveerd zal worden, in

samenwerking met andere organisaties zullen wij dan invulling geven aan de activiteiten daar. Voor

de binnentuin van het Dapperhuis heeft Prachtvrouw subsidie uit Oost begroot ontvangen. In 2022 is

een begin gemaakt met het opschonen van de bestaande binnenplaats en begin 2023 zal het plan van

Prachtvrouw worden gerealiseerd. Het stadsdeel draagt zorg voor de ondergrond.

2023 is het jaar dat Prachtvrouw verdere stappen wil zetten richting versterking van de organisatie;

vrouwen die we scholen als ambassadeur kunnen nieuwe vrouwen enthousiast maken en ook willen

we succesvolle vrijwilligers tools geven zodat zij zich kunnen ontwikkelen en meer scholing en/of

beroepsopleidingen volgen. Een probleem is dat de financiële middelen beperkt zijn, om meer

financiële armslag te krijgen is een anbi status verkregen, bedrijven die willen schenken kunnen dat

bedrag aftrekken van de belasting.

Missie en Visie Prachtvrouw
Met onze activiteiten willen wij het sociaal isolement van vrouwen en gezinnen doorbreken en de

eigenwaarde stimuleren. Ook verbinden wij deze doelgroep met onze buurt, Amsterdam Oost. Het

bevorderen van (economische) zelfstandigheid, verminderen van de armoede en een gezonde leefstijl

staan hierbij centraal.

Wij benaderen vrouwen met de intentie dat we ervan overtuigd zijn dat alle vrouwen ambities,

talenten en mogelijkheden hebben. Echter, sommige vrouwen hebben extra ondersteuning nodig om

hun talenten te herkennen en in actie te komen. Voor deze groep vrouwen hebben wij een

programma ontwikkeld gericht ter bevordering van empowerment en het doorbreken van sociaal

isolement. Daarnaast heeft Stichting Prachtvrouw in 2022 al haar activiteiten uitgebreid om mensen

bij te staan rond de armoedeproblematiek.

Kwaliteiten en uitdagingen
De kracht van Stichting Prachtvrouw is dat zij sterk geworteld is in de buurt, Amsterdam Oost. De

vrouwen die wij met onze inzet willen bereiken komen meestal uit de buurt en door onze bekendheid

weten wij ook waar deze vrouwen behoefte aan hebben om een volgende stap te zetten in hun

emancipatie. De samenwerking met andere buurtorganisaties en de gemeente is goed. Door de
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samenwerking op uitvoerend niveau te versterken, zoals binnen het Vrouwennetwerk Actief, willen

wij onze krachten bundelen. Hier worden wij zelf sterker door en belangrijker: onze doelgroep komt

er ook verder mee. Die samenwerking gaat echter niet vanzelf; tijdgebrek en beperkte middelen om

de eigen organisatie draaiende te houden zorgt er voor dat het investeren in de samenwerking niet

altijd lukt. In 2022 was de app groep succesvol middel en ook is met enkele organisaties een

kennissessie o.l.v. Diversion gehouden. Vervolgens is een werkbezoek aan WPI/Amsterdam werkt

georganiseerd waar de vrouwen die het arbeidsmarkt traject volgen aan hebben deelgenomen.

Het stadsdeel Oost heeft behoefte aan onze expertise en wij delen graag met hen onze

deskundigheid. Daarnaast zien wij het belang van participeren en nauw samenwerken met de sociale

wijkteams. Hierdoor kunnen wij vrouwen die behoefte hebben aan professionele begeleiding goed

doorverwijzen.

Stichting Prachtvrouw is een erkend leerbedrijf en biedt stagemogelijkheden voor verschillende

niveaus. In samenwerking met WPI van de Gemeente Amsterdam biedt zij leerwerkstages, leerroutes

en werkervaringsplekken.

Uitdagingen zijn er ook; Prachtvrouw is een organisatie die voor een groot deel wordt gerund door

zeer gemotiveerde vrijwilligers, dat kan ook kwetsbaar zijn want hoe interessant het werk ook is,

zodra een vrijwilliger betaald werk heeft ligt daar de prioriteit, en terecht. Het werven en behouden

van vrijwilligers is een aandachtspunt, maar ook het op tijd werken aan doorstroom naar volgende

stappen hoort daarbij.

In samenwerking met andere organisaties uit Oost maken we gebruik van een mooie plek in de 1e

van Swindenstraat, ook locatie Dapperplein blijft nodig. Een andere uitdaging is de financiering, deze

is grotendeels op permanente incidentele basis; hetgeen zoveel wil zeggen dat we jaarlijks op

uitstekende wijze de financiering rond krijgen maar dat dat nagenoeg incidenteel is.

De activiteiten nader toegelicht
1. In je kracht, activiteiten voor laaggeletterde en (jonge) vrouwen in een kwetsbare situatie

Doel, empowerment en verminderen sociaal isolement, verbeteren taalvaardigheden

Activiteiten:

● Taal en empowerment, twee groepen beginners aantal 31. Groep gevorderden aantal 12. In

totaal 42.

● Sport en bewegen,  13.

● Individuele coaching (soms 2x of drie keer), gesprekken exclusief telefonische coaching, 70.

● Dagbesteding 55 plus vrouwen,  16 deelnemers

● Begeleiding vrijwilligers 12 en 2 stagiaires,  3 vaste vrijwilligers en 4 flexibele.
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Het programma bestaat uit persoonlijke coaching gericht op Eigen Kracht, zelfvertrouwen,

assertiviteit, talentontwikkeling, het waarmaken van dromen, zelfpresentatie en het verbeteren van

de basisvaardigheden. Er zitten drie basiselementen in het project: Versterken, Verbinden en

Vaardigheden aanleren. Deze drie ‘v’s’ hebben zij nodig om verder te komen in hun persoonlijke

ontwikkeling.

Het project bestaat uit een aantal activiteiten om de vrouwen een leerlijn te kunnen bieden die past

bij hun individuele behoeften en mogelijkheden. Dit maatwerk combineren we daarnaast met het

samenwerken met partners die de vrouwen de juiste expertise kunnen bieden. Wij werken samen

met andere lokale zelforganisaties, Taalwijzer, WPI en Stichting Lezen en Schrijven.

2. Vrouwennetwerk Actief

Het Vrouwennetwerk Actief is een platform en samenwerkingsverband met verschillende

partnerorganisaties en vrouwengroepen in Oost die ondersteuning en activiteiten bieden aan

vrouwen. In juni is een bijeenkomst o.l.v. Diversion geweest en er was veel enthousiasme en ook

waren enkele werkgevers aanwezig. In december is een werkbezoek gebracht aan

WPI/Amsterdamwerkt.

Wat is het uiteindelijke doel

Bij elke vrouw stellen we gezamenlijk een leerlijn op: wat wil ze bereiken, wat is haar potentie en

waar staat ze nu. We kijken gezamenlijk welke activiteiten van de partnerorganisaties daarbij passen

en welke volgorde daarin het effectiefst is. De wens, mogelijkheden en omstandigheden van de

vrouwen staan hierbij altijd centraal.

● Er komt een netwerk voor professionals

● Een inspiratiedag voor vrouwen; ze maken kennis met activiteiten van de partners van het

Vrouwennetwerk Actief en de vrouwen enthousiasmeren om zich aan te melden voor nieuwe

activiteiten

● Een training voor vrouwen die zich willen inzetten als coach. Deze coaches worden ingezet

om vrouwen te begeleiden naar (nieuwe) activiteiten in de buurt.

3. SPE vrouw digitaal vitaal

Doel, verbeteren digitale vaardigheden laaggeletterde vrouwen d.m.v. coaching en begeleiding

Start was januari 2022

Resultaat; digitale vaardigheden leren aan laaggeletterde vrouwen die graag stappen willen zetten

richting (vrijwilligers)werk of opleiding.

Aantal deelnemers bij de start 12, 7 deelnemers hebben de cursus afgerond.

4. Schuldhulp en voorlichting

Het geven van voorlichting over de aanpak van schulden en het verbeteren van inzicht in de eigen

financiën is het doel van deze activiteit. Dit project was in samenwerking met de stichting SMN.

Er zijn verschillende voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, in totaal 17 deelnemers. De stagiaires

hebben dit begeleid.  Voor de organisatie en de kosten is een vergoeding van €400 ontvangen.

5. Alliantie Samen Sterk in Werk , i.s.m. Vrouw en Vaart, Buurvrouwennetwerk Gaasperdam,

Stichting Malak, Stichting Samen Vooruit.

Vrouwen bereiken is één, versterken en laten doorstromen is een ander verhaal. De

vrouwenorganisaties van de Alliantie hebben veel ervaring met deze doelgroep en in het ontwikkelen

van een aanbod gericht op instroom richting arbeidsmarkt. Zodat ze minder (financieel) afhankelijk

4



zijn, en meer mogelijkheden hebben hun leven naar eigen wens in te richten. De activiteiten die we

met de alliantie Samen Sterk met Werk in 2022 hebben uitgevoerd lopen door in . De volgende

activiteiten zijn in 2022 uitgevoerd:

● Empowerment training van 10 weken

● Intake en eind gesprekken met deelnemers, individueel minimaal 15

● Het bijwonen van de kennissessies die door de Gemeente zijn georganiseerd.

6. Zelfbeschikking en empowerment

Prachtvrouw stelt dat alle vrouwen ambities, talenten en mogelijkheden hebben. Echter, sommige

hebben extra ondersteuning nodig. Voor deze groep vrouwen hebben wij een programma ontwikkeld

ter bevordering van empowerment en het doorbreken van sociaal isolement. Ook verbinden wij deze

doelgroep met de buurt. Het programma bestaat uit persoonlijke coaching gericht op weerbaarheid

in de opvoeding, zelfvertrouwen, assertiviteit, talentontwikkeling, het waarmaken van dromen en

zelfpresentatie. Er zitten 3 elementen in het project; Versterken, verbinden en vaardigheden aanleren

die zij nodig hebben om eigen regie terug te krijgen.

Er is een praatcafé georganiseerd om de dialoog te stimuleren. Een kookcafé om gezamenlijk

maaltijden te verzorgen. Een training digitale basisvaardigheden voor laaggeletterde vrouwen.

7. Dialoog in actie

In december is in samenwerking met de Muiderkerk een dialoogbijeenkomst georganiseerd. Ruim 40

vrouwen hebben deze bijeenkomst bezocht en gesproken over veiligheid en vooroordelen. Het was

een bijzondere en mooie bijeenkomst.

8. Activiteiten en bijeenkomsten

De verbonden stad; Prachtvrouw heeft deelgenomen aan zogenaamde stadsgesprekken

georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Deze gesprekken, over thema’s saamhorigheid,

diversiteit, gelijkheid en inclusie waren bedoeld om input te krijgen voor gemeentelijke beleid van de

komende jaren.

De dementie karavaan heeft voorlichting gegeven en is met de vrouwen in gesprek gegaan. Na afloop

ontvingen de vrouwen een speld. Vergeet mij niet.

Cash2Grow heeft samen met Prachtvrouw een training gegeven om vrouwen sociaal en financieel

weerbaarder te maken, vrouwen kunnen dan aan de slag als spaarkring begeleider. De begeleider

heeft 6 vrouwen begeleid met de spaarkring gedurende 18 weken. Aan het eind hebben zij hun

spaargeld ontvangen.

9. Publiciteit

Publiciteit en extra aandacht voor onze activiteiten is van belang om vrouwen in de buurt enthousiast

te maken voor deelname. Mond op mond reclame werkt goed maar ook andere middelen worden

benut. Het pand aan het Dapperplein vergroot de open inloop en bekendheid, de directeur Habiba

Bouanan is een uitstekend netwerker en we zoeken de nodige publiciteit, zowel in buurtbladen als in

stedelijke publicaties. Ook worden er flyers verspreid om te werven voor de activiteiten. De volgende

persmomenten in 2022: Oost online schreef een artikel over de Stichting, AT5 filmde tijdens de

Ramadan het werk van Prachtvrouw in de Joubertstraat, in MUG verscheen een pagina groot artikel.
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Op politiek niveau is aandacht gevraagd voor de wens eigen huisvesting te houden. Er is met de

Raadscommissieleden gesproken en met Maarten Poorter, voorzitter van de stadsdeelcommissie

Oost. Wethouder Rutger Groot Wassink heeft twee werkbezoeken afgelegd aan de Stichting.
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Samenstelling team Prachtvrouw
Habiba Bouanan, directeur en oprichter Stichting Prachtvrouw.

Amina Lasri, sportbegeleidster;

Astrid, taalcoach

Zineb Rais,  taalcoach

Latifa Bouanan, beheerder Dapperhart en activiteitenbegeleider

Henna Omar, projectassistent en vertrouwenspersoon

Malia Jami, activiteitenbegeleider en vertrouwenspersoon

Bestuur stichting Prachtvrouw
Het bestuur heeft in 2022 zeven bijeenkomsten gehad. Van elke bijeenkomst is een besluitenlijst

gemaakt. Ook dragen de bestuursleden bij aan de uitvoering van de verschillende activiteiten ter

ondersteuning van de directeur. Ook bij officiële aangelegenheden neemt het bestuur deel, zoals de

gesprekken met de stadsdeelvoorzitter en de wethouder. Met de directeur heeft een jaargesprek

plaatsgevonden. Daarnaast is de financiële administratie verder geprofessionaliseerd.

De bestuursleden zijn

Ouaffa Bouanan; bestuurslid

Joke Jongejan; penningmeester

Antoinette Tanja; voorzitter
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