
 
 

                                                                                                        ACTIVITEITENOVERZICHT 2018 
 
                                                                                                       -Extra activiteiten voor de stad- 
 
Naast onze reguliere taken en projecten was 2018 een zeer divers jaar waarin wij ons met hart en 
ziel hebben ingezet op preventie en participatie van kinderen, jongeren en hun opvoeders. In 
deze bijlage vind u een kort chronologisch overzicht van onze (extra) activiteiten voor de stad: 
 
Januari/ Februari 

• Peer to Peer Training Weerbaarheid 
In vier bijeenkomsten zijn professionals door Centrum 16•22 getraind en hebben tools 
gekregen om, binnen hun eigen netwerk, het gesprek aan te kunnen gaan om mensen 
bewust te maken van hun eigen situatie en mogelijke oplossingen te bieden om huiselijk 
geweld te voorkomen. Thema’s zijn o.a.: weerbaarheid, relaties, blinde verliefdheid, 
grenzen & wensen, macht. 

• Netwerkpartner geworden bij Mediawijzer 
Mediawijzer is het Nederlands netwerk voor mediawijsheid. Het doel van Mediawijzer.net 
is om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. We 
doen dit door samen met een sterk netwerk van organisaties, initiatieven te ontplooien 
gericht op het onderwijs, ouders/opvoeders en de jeugd zelf. 

• Deelname aan de lifestylemarkt van het Jongeren Perspectief Fonds/Schuldenlab 070 in 
theater de Vaillant. - speciaal gericht op jongeren met schulden. Hier presenteerden wij 
onze trainingen weerbaarheid, groepsdruk en zelfbeeld. Er was veel belangstelling voor. 
In Den Haag lopen circa 18.000 jongeren het risico problematische schulden te 
ontwikkelen. Als een jongere eenmaal schulden heeft, bedragen deze gemiddeld € 
11.000,-. Dit brengt veel  maatschappelijke kosten met zich mee, maar is tevens 
kapitaalvernietiging. Niets doen creëert een generatie volwassenen die weinig tot geen 
perspectief heeft. 
Den Haag heeft een uniek project (JPF) om jongeren langdurig van hun schulden af te 
helpen door een integrale aanpak gecombineerd met een versnelde schuldsanering. 

• Remix afsluiting/eindbijeenkomst in Youth Factory.  
18 deelnemers hebben inhoudelijk het jaartraject geëvalueerd en aandacht besteed aan 
‘wat nemen ze mee uit de opgedane ervaring en hoe nu verder’. De Remix koppels 
hebben via deze weg elkaar kunnen bedanken en ook afscheid van elkaar genomen. Er 
was een moment ingebouwd voor de certificaatuitreiking. 

• Kennismaking met Labyrinth de onderzoekspartij die het landelijke evaluatieonderzoek 
van Oumnia Works verricht. Centrum 16•22 is als ontwerper van het educatieve spel 
hierbij betrokken. 

• Artikel Sexting Metro van 17 januari over onze ervaringen tijdens de lessen ‘Seksuele en 
relationele vorming’ en Sexting onder jongeren. 

• Ouderavond onderwerp ‘Girls talk’ Maris Kijkduin.  

• ‘MBO sextingweek’ trainen van 26 groepen op de Mondriaan vestiging Leeghwaterplein. 

• 23 januari: presentatie de Nationale Jeugdraad (NJR). NJR heeft 8 maanden lang 
onderzoek gedaan naar polarisatie in de samenleving vanuit de beleving van jongeren in 
Nederland. De NJR heeft dit onderzoek uitgevoerd namens het ministerie van 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
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Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De resultaten uit het onderzoek zijn de verhalen en 
ervaringen van jongeren over de voedingsbodems die leiden tot polarisatie. 

• Gastlessen ‘seksuele en relationele vorming’ in de week van de lentekriebels in opdracht 
van GGD Haaglanden voor PO groep 7 en 8 en op het VO in het kader van de week van de 
liefde. 

• Ouderbijeenkomst over gamen, foute liefdes, groepsdruk en online zijn georganiseerd 
door GGD Haaglanden i.s.m Halt. Centrum 16•22 verzorgde het onderdeel ‘foute liefdes’; 
wat als je je zorgen maakt over de verliefdheid van je kind?  Hoe bescherm je je kind 
zonder zijn of haar privacy te schenden? 

• Voorlichting over Haagse aanpak van radicalisering verzorgd voor Minister van 
Binnenlandse Zaken van Noordrijn Westfalen.  

• Coaching MBO4YOU (overstap VO-MBO) starttrainingen en intervisiebijeenkomsten 
georganiseerd. 

• Werkbezoek met internationale press uit Jordanië. Zij bekeken verschillende initiatieven 
in Nederland ter voorbereiding op werkbezoek van het Koningspaar van Jordanië in 
maart.  

 
Maart/April 

• ‘WE CAN Young’ trainingen op Bonaire en Sint Eustatius op uitnodiging van Movisie. Onze 
collega Joyce Bikker was twee weken in het Caribisch gebied . Zij verzorgde in het kader 
van ‘WE CAN Young’ trainingen op uitnodiging van Movisie. Drie groepen hebben deze 
trainingen gevolgd in Bonaire en op Sint Eustatius. Na afloop de officiële 
certificaatuitreiking voor jongeren, mbo studenten en professionals uit de zorg en 
jongerenwerk.  

• Peer to Peer training weerbaarheid moeders 
Negen vrouwen van een groep van 12 moeders van de W. Dreesschool zijn de trotse 
bezitters van het Certificaat 'Peer to Peer Training Weerbaarheid'. In vier bijeenkomsten 
zijn zij door Centrum 16•22 getraind om, binnen hun eigen netwerk, het gesprek aan te 
kunnen gaan om mensen bewust te maken van hun eigen situatie en mogelijke 
oplossingen te bieden om huiselijk geweld te voorkomen.  
Thema’s zijn o.a.: weerbaarheid, relaties, blinde verliefdheid, grenzen & wensen, macht. 

• Project Praatpaal / samenwerking Den Haag Meldt en Centrum 16•22. Doel ervan was om 
meldingen te stimuleren. Enkele voormalige praatpalen van de ANWB zijn ingezet als 
mobiele meldpunten voor Den Haag Meldt. De eerste paal was te vinden op de Haagse 
Hogeschool en werd geopend door wethouder Baldewsingh. Ook op Wereldreis door 
eigen stad was de praatpaal te vinden en op zes andere locaties in Den Haag. Onderdeel 
van dit project was een onderzoek over ervaringen met discriminatie onder jongeren.  

• Atriumlezing VNG. Verkenning hoe gemeenten het beste omgaan met radicalisering en 
polarisatie.  

• ‘Het Haags Jeugdbeleid debat’ ikv de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Centrum 16•22 
heeft met een aantal jongeren hieraan deelgenomen. 

• Keukentafelgesprekken gemeentelijke jeugdombudsman 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport
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Den Haag Meldt en Centrum 16•22 organiseerden twee ‘keukentafelsessies’ waarin 
inwoners van den Haag op een speelse manier praten over het thema discriminatie. Dit 
gebeurde in de vorm van het spelen van een spel waarin feiten & fictie, gevoel, 
dilemma’s, verhalen op tafel komen. Deze onderdelen zetten aan tot gesprek, visie 
uitwisseling en de vraag wat is waar en niet waar? 

• Workshops verzorgd op bijeenkomst ‘Over beeldvorming gesproken’- Hoe kunnen we 
moslimdiscriminatie voorkomen? met Minister Wouter Koolmees ministerie van Sociale  
Zaken en Werkgelegenheid en wethouder Rabin Baldewsingh stonden we stil bij de vraag 
hoe vooroordelen kunnen worden tegengegaan en discriminatie kan worden voorkomen? 

• Tweemaal starttraining ‘Coaching’ gegeven aan vrijwilligers van de poolse organisatie 
Stichting Idhem Den Haag, zodat zij bruikbare tools hebben om aan de slag te gaan.  
IDHEM komt op voor de belangen EU-migranten in Den Haag. Sinds 2007 ondersteunt 
IDHEM EU-migranten in zaken rond wonen, werken, onderwijs, taal en integratie. Ze 
dragen bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van EU-migranten. Met een groot 
aantal vrijwilligers zetten zij zich in om slachtoffers van uitbuiting, huisjesmelkerij en 
criminaliteit te ondersteunen. 

• Oumnia-training op Dr. Willem Dreesschool. De Oumnia training is een cursus voor 
laaggeletterde moeders rondom opvoeden in de huidige maatschappij; o.a. over hoe het 
beste in contact te zijn met je kind/puber.   
http://www.oumniaworks.nl/ 

• Conferentie jonge mantelzorgers / 12 april 2018 in Utrecht georganiseerd door Movisie/ 
JMZ PRO. Presentatie verzorgd in de vorm van een thema sessie over actuele interventies 
waarin het project  ‘Who Cares?’ over jonge mantelzorgers en ontwikkeld door Centrum 
16•22 landelijk gepresenteerd werd. 

• Oumnia onderwijsworkshops op Johan de Witt Scholengroep. Training mede door 
Centrum 16•22 ontwikkeld om om te gaan met vragen: Hoe ga je als 
onderwijsprofessional om met verschillen in cultuur, religie, normen, waarden en 
leefstijlen? Wanneer spreek je over normaal pubergedrag en wanneer is gedrag extreem 
of radicaal? Hoe communiceer je met leerlingen die in een hele andere wereld lijken te 
leven of zich juist heel erg afzetten tegen de maatschappij? 

• Thaise delegatie kwam op werkbezoek voor ons project ‘Wat jij wil’- preventie loverboys: 
Op 26 april hadden wij op Centrum 16•22 een delegatie uit Thailand op bezoek. Zij waren 
zeer geïnteresseerd in ons project ‘Wat jij wil’. In Thailand is mensenhandel een groot 
probleem en zij waren benieuwd hoe ons preventieve project in elkaar zit. Ze waren zeer 
te spreken over de werkvormen, de thema’s en de vormgeving van ons project en keken 
al meteen naar implementatiemogelijkheden. Het bezoek bestond uit vijf mensen van het 
Ministry of Social Development and Human Security, ambtenaren en sociaal werkers. Zij 
werden ondersteund door een tolk en de initiatiefnemer van dit bezoek: Luigi Fabbri, 
Project Officer, ICMPD.  www.mieux-initiative.eu  

 
Mei/Juni 

• Conferentie ‘Engaging Boys and Young Men in the Age of #metoo’. Deze conferentie bood 
de mogelijkheid om meer te leren over het door de EU gesubsidieerde project IMAGINE. 

http://www.oumniaworks.nl/?fbclid=IwAR1hIDu4lOeY6-Zcnp5ya5K1LOkOi79CR2yNIvt7KRoHVfp0BION8-rFeyQ
http://www.mieux-initiative.eu/
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Dit project daagt jongens en jongemannen uit om kritisch na te denken over seksuele 
intimidatie en seksueel geweld tegen vrouwen. Mede door ons project ‘Jongens’ konden 
wij een positieve bijdrage leveren. 

• 'Seks? Nâh èn!’ 
Nadat de tentoonstelling 'Seks? Nâh èn!’ eerst te zien was in het atrium van het stadhuis 
en de Haagse Hogeschool, was deze vervolgens te zien in het theater De Vaillant. De 
deelnemende organisaties willen allemaal de taboes en stigma’s doorbreken en 
daarbij  bewustmaking en bewustzijn van goede seksuele gezondheid bevorderen. 
Seksualiteit en praten over seks?  Op het paneel van Centrum 16•22 komen thema’s als 
seksuele & relationele vorming, weerbaarheid, preventie loverboys, grensoverschrijdend  
gedrag aan bod. De tentoonstelling is gemaakt door de samenwerkende partners in het 
Gezonde Seksnetwerk Den Haag (waarvan Centrum 16•22 deel uitmaakt). 

• 19 juni presentatie handboek Waarom zijn wij Nederlander? Het handboek ‘Waarom zijn 
wij Nederlander?’ is in opdracht van de gemeente Den Haag, in het kader van de ‘Haagse 
aanpak’ geschreven. In dit handboek staan twee methodieken centraal: Vrijheid, 
Identiteit en Polarisatie (VIP) en Handelen In Perspectief (HIP). Ze zijn in de praktijk 
ontstaan en liggen voor een groot deel in elkaars verlengde. Onze projecten ‘MIJ’ en 
MIJjr’ worden ikv de ‘Haagse Aanpak’ ook door de bestuursdienst ingezet. 

• Skills4 life; samenwerking Haagse Hogeschool lectoraat Jeugd, TNO, Universiteit van 
Leiden, Centrum 16•22. Op 29 juni was de eindconferentie Skills4life met een presentatie 
van de ruim vijfjarige samenwerking, gefinancierd door ZonMw op gebied van Sociaal 
Emotioneel Leren (SEL). 

 
Juli/Augustus 

• Publicatie bij ZonMw consortium sociale vaardigheden en spreekangst / nieuwe wegen in 
effectonderzoek. 
Sociale angst kan het leven van kinderen flink beperken, weet Renske van Hoeve, trainer 
bij Centrum 16•22. Bij deze organisatie voor vormingswerk in het onderwijs werkt zij mee 
aan een microtrial van het consortium Sociale vaardigheden. Vraag is welke trainingen 
kinderen effectief over hun spreekangst heen helpen. ‘Het is goed dat uitgezocht wordt 
welke training het beste werkt'. 
’https://publicaties.zonmw.nl/consortium-sociale-vaardigheden-praktijkverhaal…/ 

• Themadag Contraterrorisme & Terrorismegevolgbestrijding - Samenwerken in een lerend 
netwerk. Op 4 juli organiseerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid een themadag over contraterrorisme (CT) en terrorismegevolgbestrijding 
(TGB). Er werden tijdens deze themadag diverse lezingen en workshops gegeven over de 
laatste ontwikkelingen en inzichten. 

• Sitevisit bij het consortium sociale vaardigheden. Doel van de sitevisit is kennisdeling 
tussen de verschillende consortia. Het consortium sociale vaardigheden waar Centrum 
16•22 een actieve uitvoerende rol in heeft stond in de schijnwerpers: hoe staan we 
ervoor? Wat zijn de eerste resultaten? Wat zijn de ervaringen vanuit de praktijkpartners? 
De consortia op de zes overige thema’s rondom opgroeien en opvoeden waren hierbij 
aanwezig. 

https://publicaties.zonmw.nl/consortium-sociale-vaardigheden-praktijkverhaal…/
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September/oktober 

• Startbijeenkomst MDT / eerste Haagse proeftuin Ga voor GOUD 
In Den Haag vond een feestelijke startbijeenkomst plaats van alle gehonoreerde projecten 
in het kader van de Maatschappelijke diensttijd (MDT). Deze landelijke proeftuinen gaan 
vanaf september 2018 van start en hebben een looptijd van 18 maanden. Het project van 
Centrum 16•22 in dit kader is ‘Ga voor GOUD’ bij MDT. De aftrap werd gegeven door Paul 
Blokhuis - staatssecretaris VWS en Tamara van Ark – staatsecretaris SZW.  

• Boost your Future event van de Gemeente Den Haag. Wij hebben deelgenomen als 
vrijwilliger bij het Pitch Factory, waarbij we jongeren hebben gecoacht en uitgedaagd bij 
hun persoonlijke pitch.  

• Artsenoverleg  CJG Scheveningen Thema: Media wijsheid De presentatie voor deze 
middag werd gedaan door het JIP, Sefton Nickless, en Centrum 16•22, Amer Mohabir. 

• Serious Gaming in het HPC 
Het was een enerverende bijeenkomst in het Haags Pop Centrum. Met de serious game 
van Centrum 16•22 heeft coalitie Noordwest Loosduinen hun samenwerking opgestart. 

• Duitse politiedelegatie bracht een bezoek aan de Schilderswijk. Ze kwamen voor ideeën 
en inspiratie mbt de ontwikkeling van Oumnia Works. Onze collega Joyce Bikker gaf een 
presentatie hierover. 

• De werkgroep onderwijs D66 Den Haag organiseerde het Haagse Onderwijs Evenement 
2018 (HOE 2018): voor en door onderwijsprofessionals. Thema: Veiligheid op onze 
scholen is essentieel voor een gezonde toekomst voor onze stad. Hier werden inzichten 
over veiligheid op scholen gedeeld.  

• Hoe praat je over seksualiteit op school? - voor docenten op het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs. Deze middag werd georganiseerd door GGD Haaglanden. Centrum 16•22 
verzorgde een workshop om kennis te maken met het Spel LVB (Liefde Vrijen Behoeftes) 
over het omgaan met seksualiteit en het bespreekbaar maken.  Hoe sta je 
positief/professioneel voor de klas als het gaat om seksualiteit? 
Samenwerking met COC Haaglanden, Stichting MEE, SHOP Haaglanden. 

• Rutgers/NISSO kwam op bezoek. Zij hadden gevraagd aan ons om jongeren te leveren 
waarmee zij gesprekken konden houden over de uitkomsten van hun onderzoek ‘Seks 
onder je 25ste’. Zij hebben jongeren geïnterviewd als onderzoek naar mogelijke 
verklaringen voor het verschuiven van de seksuele start onder jongeren. 

• Presentatie MIJ en MIJ junior 
Donderdag 4 oktober werd het vernieuwde lespakket MIJ en MIJ junior over identiteit 
gepresenteerd in theater de Vaillant. De middag begon met een impressie van MIJ en MIJ 
jr. en een fragment uit de filmreeks waarin jongeren aan het woord komen over hun 
identiteit. 
Tijdens twee workshoprondes konden deelnemers kennismaken met de werkvormen uit 
de lespakketten. De middag werd afgesloten met discussie waarbij werd ingegaan op 
actuele ontwikkelingen en het effect van deze projecten in de praktijk. 

• Presentatie Centrum 16•22 op de stagemarkt van de Haagse Hogeschool. Studenten 
warm maken voor het sociaal domein.  
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• ‘#MeToo’, 1 jaar later’ van host Rutgers- kenniscentrum seksualiteit. Bijeenkomst in ‘De 
discotheek’. 

• Gastles op de Haagse Hogeschool aan 2e jaars Social Work studenten. De gastles ging 
vooral over het signaleren in groepen, en hoe je dat aan de hand van oefeningen het 
beste kunt doen.  

• Stage TV / start nieuwe film opnames toekomst oriëntatie.  
Oude filmpjes die gemaakt zijn in 2006 van Centrum 16•22 over sociale vaardigheden op 
stage en werk zijn geactualiseerd. Deze korte filmpjes gebruiken wij ter ondersteuning 
van onze lessen en activiteiten toekomstoriëntatie en leren solliciteren. Inspiratie 
hiervoor vinden wij natuurlijk bij de jongeren in de klas.. daar horen en zien wij genoeg 
materiaal! Wat heel zinvol is en wat wij goed kunnen gebruiken. Oud leerlingen zijn onze 
acteurs, de opname locaties zijn soms oude stage plekken van de leerlingen. De filmpjes 
staan daarom dichtbij de belevingswereld van de jongeren en sluiten goed aan op de 
lessen. 
Letterlijk en figuurlijk de leerlingen in de hoofdrol.  

• Onderzoek naar anticonceptie onder jonge meiden/vrouwen. Sense had enige jaren 
geleden de website www.anticonceptievoorjou.nl ontwikkeld in samenspraak met 
meiden en met professionals. Nu was het tijd om bij meiden na te gaan wat ze van de 
website vinden. Wat is voor hen belangrijk in hun anticonceptiekeuze? Hoe komen ze tot 
hun keuze? Sluit de  
website aan bij hun informatiebehoeften en wensen? Zijn er misschien dingen die 
aangepast zouden moeten worden? Om hier meer zicht op te krijgen en met de 
uitkomsten hun dienstverlening te verbeteren, werden zowel meiden die anticonceptie 
gebruiken als meiden die erover denken daar binnenkort mee te gaan starten, tussen de 
16 en 24 jaar, met een praktijk/vmbo/mbo-opleiding geïnterviewd. Centrum 16•22 heeft 
dit verzorgd.  

 
November/december 

• Ouderbijeenkomsten Week van de mediawijsheid 
In de week van de mediawijsheid was er een ouderbijeenkomst in Leidschenveen en in de 
Bibliotheek Schilderswijk met ruim veertig ouders. Een mooie samenwerking met 
Voorwelzijn, opvoedsteunpunt, de wijkagent, JIP Den Haag en Centrum 16•22. 

• Afronding pilot Oumnia training voor vaders ipv moeders. Over het belang van een ‘twee-
richting communicatie’ met hun kinderen, dat je meer tijd moet maken voor je kinderen, 
veel luisteren en dit met liefde doen. Pittige discussies en zorgen over deze uitdagende 
maatschappij waarin het hard werken is voor je plek en identiteit, kreeg bij elk module 
een positievere toon. Mooie samenwerking met Joyce Bikker Trainer bij Stichting Oumnia 
Works en Centrum 16•22. 

• Ga voor GOUD eerste jongeren event. Meer dan 50 jongeren kwamen voor het eerste 
event van Ga voor GOUD. Er kwamen acht power ideeën uit voor activiteiten voor en 
door jongeren. 

https://www.facebook.com/hashtag/metoo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBVLsS4xDeVsplOqZln2TI1jttimTa12VZYondJaky0ctKXwKsZfEoasCQakbLCIw1gjAET0YXuX6Y_ht9HWVMoS_04Ggh9L4eMrZYwTDzh6XGLJcuAv4G3zlJB1QjxJ4vpOct-SpPd74zNTaPAgm8OGyzxGfTq4O0upA3tdP0ebTW-PbDXzL7_rBHDV4-KpbC1H0gNIC7cgY9YSrr_Wlil_uyhVicK9UVMhIDu42mYThyG8BNwg0m-uC4_UOhSYilyQ3WeGFYWlN3-ux4RZ4CNLJU99gf0oEARy9cjOWcI8bEjxntXEgaxMxKkMbceAp2PvD5EtIldXVF0DSBG78wCDA&__tn__=%2ANK-R
http://www.anticonceptievoorjou.nl/
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• Advisering kinderrechten Haagse jongerenambassadeurs. Voorbereidend op de 
presentatie van het advies dat de Haagse jongerenambassadeurs aan het Haagse college 
gaven deelgenomen en geadviseerd.  

• De gemeente Den Haag en GGD Haaglanden organiseerden de expertmeeting: ‘Omfietsen 
kan niet meer’ over mensenhandel en social media. 

• Jongeren stadslab Escamp. Centrum 16•22 organiseerde weer een serious game voor het 
Jongerenstadslab van de gemeente Den Haag. Het was een avond vol goede ideeën in de 
mooie Sportcampus Zuiderpark. Centraal stond de vraag: Hoe maak je van Escamp dé plek 
voor jongeren? Wat is daar voor nodig? 

• Training Lespakket Jongens voor professionals 
Professionals uit het hele land volgden de traindetrainer sessie over ons lespakket 
Jongens - preventie seksueel overschrijdend gedrag door jongens:   
Enkele reacties van de deelnemers: 
-Mooi open en onbevooroordeelde kijk op het geven van de training, werkt inspirerend. 
-Mooi pakket! 
-Ga zo door, het was een fijne middag. 
-Goede training, het was heel helder en duidelijk. 

• Medewerking artikel dagblad Trouw “Met een homo kan je niet chillen” 
“Met het project Jongens ga ik aan de slag met de thema's seks, echte mannen, meisjes 
en liefde in de tweede klas. Door het hele project heen loopt het onderwerp grenzen als 
een rode draad. Juist door de jongens positief te benaderen en ze zelf na te laten denken 
over hun toekomst als man komen ze tot kaders voor hun eigen gedrag” (Amer Mohabir 
Centrum 16•22) Op 20 december verscheen in dagblad Trouw een artikel over ons project 
Jongens -preventie seksueel grensoverschrijdend 
gedrag: https://www.trouw.nl/samenleving/-met-een-homo-kun-je-niet-meer-chillen-
~a90b5e23/ 

• #METOO event en workshops 
Eigen schuld, dikke bult als er een sexy foto van een meisje doorgestuurd wordt? Het was 
een spannend idee om 100 jongeren tegelijk in een theaterzaal discussies en opdrachten 
te laten doen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze ROC-Mondriaan 
studenten konden dat! Nadat de studenten op hun schoollocatie al een workshop van ons 
hadden gevolgd kwamen 90 studenten woensdagochtend en 85 studenten in de middag. 
In theater De Vaillant gingen zij op 28 november de competitie aan onder leiding van 
Farbod Moghaddam. Wat weten zij, kennen zij en vinden zij van #metoo? 
Een deskundige jury met experts van Raad voor de Kinderbescherming, SHOP, GGD was 
aanwezig om punten te geven en toelichting te geven. Met dank aan de Raad voor de 
Kinderbescherming, SHOP Den Haag, GGD Haaglanden en Fonds 1818 voor medewerking 
en financiering. 

• Who Cares festival - Wat een ontzettend goede sfeer was er op dinsdag 13 november 
2018 in theater de Vaillant!  Tijdens het Who Cares? festival werden er veel ervaringen 
gedeeld, gelachen en stappen in zelfbewustzijn genomen. Tijdens een workshop 
'Presenteer jezelf' sprak een leerling met microfoon de zaal toe, nadat ze toegaf als ze dit 
had geweten al dagen ziek van de zenuwen was geweest. Tijdens het bezoek van Kavita 

https://www.trouw.nl/samenleving/-met-een-homo-kun-je-niet-meer-chillen-~a90b5e23/
https://www.trouw.nl/samenleving/-met-een-homo-kun-je-niet-meer-chillen-~a90b5e23/
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Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, werden we bedankt door de 
studenten voor het organiseren van het festival. 

• Introductie verzorgd voor project ‘Think global, act local’ ism Laila al-Zwaini. Als 
introductie op de verdere uitwerking van dit project heeft Centrum 16•22 een 
jongerenbijeenkomst georganiseerd waarin jongeren met een islamitische achtergrond 
konden brainstormen over de verder invulling van dit project; hoe is het om als jongere 
tussen twee culturen op te groeien met complexe vragen over o.a. belonging, 
beeldvorming en hun zoektocht naar een eigen identiteit. 

 

 

Maart 2019 

Annelies Boom 

Directeur 

 

 

 

 


