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1.1 Achtergrond

STICHTING ‘DE SPECIAL SOCIAL CLUB’

Toen oprichter Hugo samen met zijn broer Bob, die PDD-NOS heeft, naar evenementen ging merkten
ze dat het net aansloot op de behoefte van Bob. Ze waren met de beste bedoelingen georganiseerd,
maar vaak is het niet waar men naar op zoek is. Men zoekt een coole, leuke, ‘normale’
uitgaansgelegenheid, maar in de praktijk worden feesten vaak georganiseerd door de zorg en op
locaties die het uitgaansgevoel op zijn zachtst gezegd niet versterken.
Het aanbod was niet toereikend, dus organiseerden Hugo samen met Karel en Koos een uitgaansfeest
voor (jong) volwassenen met een beperking in Sexyland, Amsterdam. Het was zo’n groot succes dat
eind 2018 stichting De Special Social Club is opgericht.
Inmiddels zijn wij vier jaar laten en zijn de ambities groot; we streven naar een inclusief Nederland.
Een stichting met een CBF-keurmerk en ANBI-status, gevestigd in drie steden, samenwerkingen met
bedrijven, stichtingen en zorginstellingen en een grote community bestaande uit vrijwilligers en
deelnemers. De jonge, hippe en enthousiaste uitstraling van de stichting is nog steeds aanwezig,
maar met veel meer aandacht voor professionaliteit. De strategie voor aankomende drie jaar lees je in
dit plan.
Een juiste organisatiestructuur met de juiste expertise heeft ervoor gezorgd dat we voorbereid zijn op
de toekomst.
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1.2 Missie, Visie en Doelstelling

STICHTING ‘DE SPECIAL SOCIAL CLUB’

VISIE
Wij geloven dat dansen, sporten en sociale
interacties basisrechten zijn voor iedereen. In onze
huidige maatschappij zijn de drempels soms erg
hoog voor mensen met een beperking, zij hebben
niet makkelijk toegang tot de dingen die voor de
meeste mensen als “vanzelfsprekend” worden
beschouwd. Wij streven naar een inclusief
Nederland.

MISSIE

ONZE MISSIE IS OM DE HUIDIGE
DREMPELS VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING TE VERLAGEN, ZODAT OOK ZIJ
VOLWAARDIG DEEL KUNNEN UITMAKEN
VAN ONZE MAATSCHAPPIJ.

1.3 Probleemstelling
Er zijn ruim twee miljoen mensen met een
beperking in Nederland. Helaas kunnen veel
van hen niet mee in onze samenleving en
zitten zij in een sociaal isolement. De sociale
samenleving is vaak fysiek niet toegankelijk
of men ervaart te veel prikkels en voelen zich
niet op hun gemak.
Het huidige aanbod van deze activiteiten voor
mensen met een beperking is 1) niet zo groot
(frequentie en spreiding door het land), 2) niet
zo divers (saai of mainstream aanbod, steeds
dezelfde locaties en publiek), 3) niet geschikt
(niet de juiste aanpassingen, te duur, geen

aandacht voor psychologische veiligheid), en
4) niet goed inzichtelijk. Hierdoor is de
keuzevrijheid voor activiteiten die bijdragen
aan sociaal maatschappelijke participatie
beperkt.
De Special Social Club zet zich in om de
keuzevrijheid van sociaal culturele activiteiten
voor (jong) volwassenen met een beperking
te vergroten. Dit doen wij enerzijds door het
aanbod te vergroten, en anderzijds door het
bestaande aanbod beter inzichtelijk te
maken. Aanvullend zetten wij ons in om de
bewustwording
te
vergroten
omtrent
toegankelijkheid en sociale inclusie.
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1.4 Ons unieke concept
DIT IS WAT WIJ DOEN:
Feestjes, sport, cultuur en persoonlijke
ontwikkeling zijn een noodzakelijk onderdeel
van sociaal maatschappelijke participatie. Deze
gemeenschappelijke ervaringen zijn een leuke
en efficiënte manier om vriendschappen en
relaties op te bouwen, maar ook om inspiratie
op te doen en jezelf verder te ontwikkelen. Je
voelt je onderdeel van een groter geheel. Wij
vinden het belangrijk dat iedereen niet alleen de
keuzevrijheid heeft om deel te nemen of bij te
dragen aan sociaal culturele activiteiten, maar
dit ook veilig, met plezier en zelfvertrouwen kan
doen.
Om dit te bereiken verrijken wij het sociale leven
van mensen met een beperking door middel
van:
1) Het aanbod vergroten en beter
inzichtelijk maken
Wij vergroten het aanbod aan sociale
activiteiten door het organiseren van
inhoudelijke evenementen, uitgaan feesten,
festivals, online evenementen, sportactiviteiten
en het deelnemen aan grote sportevenementen
(zoals de Amsterdam Marathon).
Wat ons onderscheidt is dat wij evenementen
voor mensen met een beperking níet van uit
een zorg rol organiseren, maar bij de
organisatie wel rekening houden met het
speciale karakter van de doelgroep. Wij
organiseren de activiteiten vanuit de behoefte
van de doelgroep, zonder de veiligheid en
verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. En
wij organiseren de activiteiten samen met de
doelgroep. Onze DJ Bobo, MC Perez en
Stagemanager Zakaria maken van elk SSCactiviteit één groot feest. We hebben een
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Ambassadeursteam die ons adviseren, scherp
houden en heel veel energie geven!
Deze activiteiten maken we zichtbaar op ons
online platform Special Social Connect. Wij zijn
niet de enige die activiteiten organiseren voor
de doelgroep, dus om één overzicht te creëren
plaatsen we ook de activiteiten van partners. Dit
zijn andere stichtingen, zorginstellingen en
(culturele) organisaties die zich inzetten voor
mensen met een beperking. Op het platform
wordt vraag en aanbod aan toegankelijke en
toegesneden activiteiten met elkaar verbonden
en vinden mensen met een beperking een
veilige, vertrouwde en ‘eigen’ sociale online
omgeving.
2) Bewustwording creëren
We werken drempelverlagend, zodat iedereen
kan deelnemen en in aanraking komt met
cultuur, de liefde, vrienden, sporten en
uitgaan. Met onze activiteiten creëren we
impact en vergroten we de bewustwording,
omdat we diverse groepen samenbrengen; we
verbinden ‘mensen met een beperking’ en
‘mensen zonder een beperking’ aan elkaar.
We staan middenin de doelgroep, organiseren
vóór en mét de doelgroep evenementen. Met de
kennis en expertise kunnen we bewustwording
creëren. Een inclusieve samenleving begint
immers bij meer bewustwording in de
maatschappij. Om die reden is er een impact
programma opgesteld, waarin we particulieren
en bedrijven betrokken houden via De Special
Social Vriendenclub en we uitnodigen om deel
te nemen aan MVO bedrijfsuitjes. We streven
naar een inclusief Nederland, doe je mee?

DIT IS ONZE KRACHT:
• Wij werken niet vanuit een zorgperspectief maar vanuit de behoefte
van de doelgroep.
• Veiligheid staat bij alle evenementen voorop.
• Onze evenementen zijn inclusief en drempelverlagend.
• Wij kijken naar alle mogelijkheden en hebben een positieve
en krachtige uitstraling.
• Wij staan middenin de doelgroep en gebruiken deze ervaringen
en expertise in het organiseren van onze evenementen.
• Met onze Special Social Club’s Community verbinden wij mensen;
de community bestaat uit mensen en bedrijven die zich verbonden
voelen met De Special Social Club.
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2.1 MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING

STICHTING ‘DE SPECIAL SOCIAL CLUB’
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2.2 Doelstelling 1A: Het vergroten van het aanbod

De Special Social Club organiseert evenementen die gebaseerd zijn op de behoefte van volwassenen
met een beperking. Wij vergroten het aanbod door zelf diverse sociale activiteiten te organiseren op de
volgende thema’s: Feesten, Sport, Kunst & Cultuur en Persoonlijke ontwikkeling.

Werkwijze
• We vergroten het sociaal culturele aanbod vóór en mét de doelgroep. We faciliteren hen om
deel te nemen aan de activiteiten (als deelnemer), maar ook om bij te dragen aan de
activiteiten (als presentator, kunstenaar, dj, artiest, blogschrijver of sport trainer)
• Evenementen van De Special Social Club staan voor:
o Plezier: hip, leuk, fris, jong, energiek en positief
o Verbinding: De Special Social Club community, samen, vrienden maken, sociale
cohesie, meerdere doelgroepen
o Vertrouwen: veilige omgeving, bekende gezichten, verantwoordelijkheid team en
vrijwilligers, zelfvertrouwen

2.2.1 Feesten
Doel
Feesten zijn de kernactiviteiten van De Special Social Club. Wij bieden uitgaanfeesten aan die tussen
de ‘overprikkelde’ kroegen en disco’s en de ‘chips en cola’ feestjes zitten. Momenteel organiseren we
uitgaansfeesten in Amsterdam, Utrecht en eind 2022 ook in Rotterdam. Het is onze ambitie om door
heel Nederland evenementen te organiseren. Om dit te bereiken breiden we jaarlijks uit naar twee
nieuwe steden.
Strategie
• Samenwerkingen
Onze expertise en ervaringen delen wij graag met onze partners, dit zijn zorginstellingen en organisaties
die zich inzetten voor mensen met een beperking. Hierbij bieden wij ons programma aan; we
organiseren Special Social Club activiteiten op locatie. Tevens stellen wij op maat gemaakte
programma’s op, om het sociale leven van mensen met een beperking te verrijken. Middels deze
samenwerkingen worden er nóg meer mensen met een beperking bereikt!
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• Stadsbestuur
Vanwege het uitbreiden naar nieuwe steden, zullen er meer SSC-evenementen tegelijkertijd
plaatsvinden. Om dit te kunnen realiseren, zullen wij stadsbesturen opzetten. Een stadsbestuur bestaat
uit de voorzitter, marketingmanager, events manager en werving manager. Zij zijn verantwoordelijk voor
de uitvoer van de uitgaansfeesten en sportactiviteiten. De eindverantwoordelijkheid blijft bij de
operationeel manager van De Special Social Club en zij zal nauw schakelen met de stadsbesturen. De
stadsbesturen zijn studenten die minimaal een jaar betrokken zijn en de volgende taken op zich nemen;
het werven van vrijwilligers en deelnemers, contact onderhouden met externe partners, de aankleding
van de evenementen en de uitvoer van de evenementen.
In 2022 vindt de uitwerking van een stadsbestuur plaats en de werving van stadsbestuur Amsterdam.
Met dit bestuur testen we het concept. Het doel is om in 2023 volledig te werken met stadsbestuur
Amsterdam en stadsbestuur Utrecht op te zetten.

2.2.2 Kunst & Cultuur
Doel
Binnen onze community zijn er veel mensen die op dagbesteding of thuis de mooiste kunstwerken
maken of talenten hebben op het gebied van dans, zang, schrijven en dergelijke. We willen de creativiteit
van de doelgroep een podium geven binnen de culturele sector. Hierbij organiseren we jaarlijks culturele
activiteiten en werken wij samen met culturele organisaties.
Tegelijkertijd willen we de doelgroep in aanraking laten komen met de culturele sector. Veel musea zijn
toegankelijk en organiseren tours speciaal voor mensen met een beperking. Om dit zichtbaar te maken,
plaatsen we dit op ons platform Special Social Connect (dit wordt in het volgende hoofdstuk uitgelegd.)
Strategie
• Talenten van de doelgroep benutten
De Special Social Club laat zien hoe cool onze community is en hoeveel talenten mensen met een
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beperking hebben. Wij geven een podium aan de talenten van de doelgroep, door middel van het
organiseren van ‘Open Mic’ avonden en het inzetten van talenten tijdens overige evenementen.
Tijdens ‘Open Mic’ evenementen kunnen de deelnemers en vrijwilligers zich opgeven om hun talent te
laten zien; zang, dans, gedichten voorlezen of eigen creaties laten zien. De mooiste dingen komen
voorbij! Daarnaast zetten we de talenten van de doelgroep in bij de activiteiten die wij organiseren. Zo
hebben we onze eigen DJ en MC op de feesten; waren er tijdens het Gala veilingstukken gemaakt
door een dame met het syndroom van Down; tijdens het Verkiezingsdebat evenement speelde een
band bestaande uit mensen met LVB; en tijdens een donateursevenement organiseerde we een mini
expositie met schilderijen van een jongen met autisme.

• Samenwerking culturele organisaties
In samenwerking met Het Nieuwe Instituut in
Rotterdam organiseren wij Expositie JOY; “ontdek de
diversiteit van euforische ervaringen en het effect
van positieve emotie op het lichaam.” De ambitie is
om jaarlijks een expositie te organiseren om mensen
kennis te laten maken met de artistieke kunsten van
de doelgroep.
Daarnaast hebben wij gemerkt dat musea steeds
toegankelijker worden voor mensen met een
beperking; naast toegankelijke voorzieningen
organiseren worden er ook rondleidingen speciaal
voor mensen met een beperking georganiseerd. Via
het Special Social Connect platform willen wij het
aanbod aan toegankelijke culturele activiteiten
zichtbaar maken en werken wij samen met onder
andere het Rijksmuseum, FOAM-museum en NEMOmuseum.

2.2.3 Persoonlijke Ontwikkeling
Doel
In al onze activiteiten en uitingen benadrukken wij dat mensen die een beperking hebben niet beperkt
zijn. We verlagen de drempels zodat zij dezelfde kansen hebben om zich persoonlijk te kunnen
ontwikkelen. Dit doen we door inhoudelijke evenementen te organiseren. Als gevolg zorgen we ervoor
dat er meer aandacht komt op het gebied van toegankelijkheid en inclusie in de samenleving.
Strategie
• Inhoudelijke evenementen
Begin 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen, een belangrijk thema waar wij ‘Het Special Social
Verkiezingsdebat’ over hebben georganiseerd. “Is er in Amsterdam te veel oog voor mensen met een
zichtbare beperking ten opzichte van mensen met een onzichtbare beperking?” Dergelijke afwegingen
met betrekking tot een inclusieve samenleving krijgen niet altijd het podium dat zij verdienen in
aanloop naar verkiezingen. Het evenement was een interactief debat waarbij vier partijen samen met
het publiek in gesprek over de toegankelijke toekomst van Amsterdam. Het gaf aanleiding tot mooie
gesprekken en oplossingen omtrent het toegankelijk maken van de stad en het motiveerde mensen
met een beperking om te gaan stemmen. Met dit evenement hebben wij diverse mediaplatformen
bereikt, waaronder NU.nl. Dit was een mooie aftrap voor aankomende SSC-verkiezingsevenementen.
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2.2.4 Sport & Beweging
Doel
Het is van belang om mensen met een beperking te motiveren om te sporten. Sport heeft niet alleen
een positieve invloed op het fysieke welzijn, maar draagt ook bij aan het verbreken van sociaal
isolement, het vergroten van het sociaal netwerk, het versterken van het zelfbeeld, het vergroten van
de ambitie en prestatiegerichtheid, en sport verlegt zo grenzen. In 2019 zijn we met De Special Social
Sportclub begonnen om het sporten te binnen onze community te vergroten.
Strategie
• Inclusieve sportactiviteiten
We organiseren diverse inclusieve sportactiviteiten waarbij de doelgroep en vrijwilligers door middel
van leuke sport en spel activiteiten of sport clinics samen gaan sporten. Samenwerking en plezier
staat hierbij centraal.
• Deelname sportevenementen
We verlagen de drempel tot deelname aan reguliere sportevenementen zoals de marathons. Samen
met de doelgroep en vrijwilligers doen we jaarlijks mee met de TSC Amsterdam Marathon. In 2022
hebben we met maar liefst 40 vrijwilligers en 21 deelnemers laten zien dat iedereen kan deelnemen
aan een groot sportevenement en dat een beperking je niet hoeft te beperken. Komende jaren zullen
we als inclusieve groep ook deelnemen aan de NN Rotterdam Marathon en de Utrecht Singelloop.

Rotterdam Marathon 2022
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2.3 Doelstelling 1B: Het inzichtelijk maken van het aanbod
HET AANBOD BETER INZICHTELIJK MAKEN

Wij maken het bestaande aanbod beter inzichtelijk door een platform te bieden waar vraag en aanbod
aan toegankelijke activiteiten samenkomen op één website, namelijk Special Social Connect. Dit
online platform biedt een evenementen agenda voor de activiteiten van De Special Social Club en van
enkele samenwerkingen met andere stichtingen.

2.3.1 Special Social Connect

“Special Social Connect maakt al het aanbod aan toegankelijke activiteiten
online zichtbaar, zodat er één overzicht is wat de drempel tot deelname

”

verlaagd.

Waarom Special Social Connect?
Uit onze ervaring kunnen wij spreken dat er veel behoefte is aan sociale activiteiten. Er zijn veel
stichtingen en zorginstellingen die sociale activiteiten organiseren voor mensen met een beperking.
Helaas zijn deze niet altijd goed vindbaar. Daarom zijn wij begonnen met het ontwikkelen van een
nieuw platform om de drempels die er zijn voor mensen met een beperking, te verlagen. Op het
platform wordt vraag en aanbod aan toegankelijke en toegesneden activiteiten met elkaar verbonden
en vinden mensen met een beperking een veilige, vertrouwde en ‘eigen’ sociale online omgeving.
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Strategie
• Balans vraag en aanbod op het platform
Om een goed werkend platform te realiseren moet er een goede balans zijn tussen mensen naar het
platform brengen (vraag) en genoeg activiteiten te bieden op het platform (aanbod). Dit bouwen op
door middel van drie fases in de aankomende drie jaar:
o

2022 | Fase 1: Focus op vraagkant

Dit jaar staat in het teken van het testen en optimaliseren van het platform. Het is een groot project en
de ontwikkelingen van het platform zijn dan ook gepaard met het behalen van succes. Al testend op
een modulaire wijze zullen er diverse functionaliteiten worden toegevoegd, om de deelname aan onze
eigen SSC-evenementen op een zo eenvoudig mogelijke manier te faciliteren.
o

2023 | Fase 2: Focus op aanbodkant in de Randstad

In 2023 zullen we richten op het aanbod aan toegankelijke activiteiten op het platform. Hierbij gaan wij
waardevolle samenwerkingen aan met partners om onze impact en reikwijdte te vergroten. Hierbij
maken we slim gebruik van het bestaande aanbod. Bij samenwerkingen gaan wij uit van een
wederzijdse waarde creatie.

o

2024 | Fase 3: Opschaalfase door Nederland

Toegankelijke activiteiten door heel Nederland worden in één overzicht in kaart gebracht. Deze
verbinding zorgt ervoor dat mensen met een beperking volwaardig deel uit kunnen maken van onze
samenleving, zowel on als off-line.
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2.4 Doelstelling 2A: Community

Met de activiteiten die wij organiseren zetten we onze doelgroep in hun kracht en vergroten we daarbij
de bewustwording over mensen met een beperking. Wij zetten ons in om de drempel tot deelname te
verlagen door te bouwen aan een community waar iedereen zich comfortabel voelt, zichzelf kan zijn
en erbij hoort.

Werkwijze
• Bij de SSC is iedereen welkom. We proberen een zo groot mogelijke doelgroep aan te
spreken, niet alleen mensen met een beperking. Het maken van onverwachte verbindingen
buiten eigen kring draagt in onze ogen bij aan wederzijds inlevingsvermogen en begrip, en is
daarmee een essentiële bouwsteen van een inclusieve maatschappij.

2.4.1 Merchandise
Doel
Wij hebben een merchandise lijn uitgebracht om
het community gevoel te vergroten, bestaande uit
onze deelnemers, vrijwilligers en andere
betrokkenen van De Special Social Club.
Strategie
• SO-Collectie is een samenwerking tussen De
Special Social Club en Mooz-Label, een atelier in
Haarlem waar handgemaakte en duurzame
kleding wordt gemaakt. Hierbij richten we ons op
duurzaamheid, inclusiviteit en uni-sex; hoodies &
T-shirts in de de kleuren SSC roze, blauw en
gebroken wit, draagbaar voor iedereen!
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2.4.2 Social Media
Doel
Via onze social mediakanalen creëren een online plek waar we de verbinding met onze doelgroep
behouden en vergroten.
Strategie
• Groei online marketing
Door online- en offline marketing bereiken wij diverse doelgroepen, namelijk bestaande en mogelijk
nieuwe deelnemers, ouders, begeleiders, mensen werkzaam bij zorginstellingen, sponsoren en
(potentiële) donateurs. Hierbij hebben we persona’s en een marketing matrix opgesteld om met
relevante informatie en via verschillende kanalen de juiste doelgroep te bereiken.
De marketinginspanningen waren gericht op het vergroten en verbreden van het bereik van De
Special Social Club om zo:
• De naamsbekendheid van de Special Social Club te vergroten bij alle doelgroepen.
• (Bestaande) deelnemers, begeleiders en vrijwilligers enthousiast en betrokken te maken en te
houden.
• Waardevolle contacten te genereren onder zorginstellingen, sponsoren en donateurs
• De Special Social Club Community uit te breiden.
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2.5 Doelstelling 2B: Impact Programma

De Special Social Club streeft naar een inclusieve samenleving. Dit kunnen we alleen samen bereiken
en daarom hebben we het impact programma opgesteld. Het langer termijn impact en het gevolg van
de kernactiviteiten, is de bewustwording. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te bereiken
die, samen met ons, streven naar een inclusievere samenleving.

2.5.1 MVO-bedrijfsuitje
Doel
We hebben een programma opgesteld om te inspireren, te ervaren en om terug te geven aan mensen
met een beperking. We organiseren maatschappelijke teamuitjes; tijdens deze dag zijn plezier,
teambuilding, vertrouwen en vaardigheden zijn de belangrijkste factoren om te slagen!
• Sportclinics
We organiseren maatschappelijke teamuitjes; diverse Paralympische sporten waarbij plezier,
teambuilding, vertrouwen en vaardigheden de belangrijkste factoren om te slagen zijn. Eén van de
sport clinics is rolstoelbasketbal die verzorgd wordt door een ex-paralympische rolstoelbasketballer
Paul Toes. Hij vertelt zijn inspirerende verhaal en neemt je mee in de sport.

2.5.2 De Special Social Vriendenclub
Doel
De Special Social Vriendenclub bestaat uit bedrijven en particulieren die structureel doneren aan De
Special Social Club. Zij dragen, op een laagdrempelige manier, bij aan een inclusievere samenleving.
Strategie
• Doelgroepen verbinden
Daarnaast willen we, tijdens de vriendenclub evenementen, onze doelgroep met de vrienden
samenbrengen, om wederzijds inlevingsvermogen te vergroten. De vrienden hebben de mogelijkheid
om één van de drie pakketten af te nemen voor een jaarlijks bedrag.
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3.1 Impact

4.1 Toekomstplan
Als stichting onderscheiden wij onszelf
sterk in het huidige aanbod omdat wij
evenementen vóór en mét de doelgroep
organiseren, waarbij wij vooral kijken naar
de behoeften van de doelgroep. Onze
ervaringen en expertise delen wij graag met
onze partners, de zorginstellingen en
organisaties die zich inzetten voor mensen
met een beperking.

Het is ons grootste doel om het aanbod aan
sociale activiteiten voor mensen met een
beperking te vergroten door heel
Nederland, zodat we zoveel mogelijk
mensen met een beperking uit hun sociale
isolement halen. Hierbij is het streven om
elk jaar twee nieuwe steden te openen, met
behulp van een stadsbestuur.
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5.1 Team
De Special Social Club is omringt door enthousiaste gedreven mensen, die hun expertise inzetten om
gezamenlijk te streven naar een inclusievere samenleving. Een wereld zonder beperkingen!

Managementteam
De operationele zaken van De Special Social Club wordt geleid door twee managers.
Jil Robbers is operationeel directeur en houdt zich bezig met de fondsenwerving,
marketing en HR-zaken. Annabelle Koeleman is Operationeel manager en houdt
zich bezig met evenementen, projectmanagement en sales.

Raad van Bestuur
De oprichters Hugo van den Biggelaar, Koos van Rooij en Karel Steur zitten samen
met Stefanie Poorte in het bestuur. Zij hebben ieder hun eigen expertise en zijn nauw
betrokken met de operatie van de Club.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Diederik van den Biggelaar, Jan
Docter, Ronald Wijs en Pauline de Hek. Zij hebben een groot netwerk

Raad van Advies
Enthousiaste leden vanuit het werkveld hebben zich aangesloten bij de Raad van
Advies, om hun kennis te delen met het managementteam. Eens in het jaar komt
Raad van Advies samen om zich te verdiepen in diverse vraagstukken.

Vrijwilligers en stagiaires
Wij zijn onwijs dankbaar voor alle vrijwilligers en stagiairs die geloven in onze missie
en zich inzetten om het aanbod aan evenementen voor mensen met een beperking
te vergroten. De hele procedure van vrijwilligers werven en inwerken lees je hier in
het vrijwilligersbeleid.
.
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Ambassadeurs
De kracht van De Special Social Club is dat wij middenin de doelgroep staan, oftewel luisteren en
handelen vanuit de behoefte van de doelgroep. Sinds 2019 hebben wij een divers team aan
Ambassadeurs die zich 100% inzetten! Zij hebben verschillende achtergronden, maar een gezamenlijke
passie:

BOB
Bob is onze one-and-only DJ-Bobo! Helaas kon
hij niet zoveel optreden als dat hij had gehoopt in
Corona tijd. Desalniettemin stuurde hij vaak
enthousiaste filmpjes om deelnemers en
vrijwilligers een hart onder de riem te steken.

“Hier spreekt jullie huis DJ Bobo, ik
wens jullie allen een gelukkig en
gezond 2022 en ik hoop dat we in het
nieuwe jaar weer te gekke feesten
mogen houden.”

PEREZ
MC Perez is een belangrijke schakel binnen het
feestteam, met zijn enthousiasme krijgt hij alle
feestgangers aan het dansen! Tijdens de Dutch
Grand Prix was hij onderdeel van het feestteam
in de #Onbeperkt Feest toren, waar hij de silent
disco mocht verzorgen. Een onvergetelijke
ervaring. Gelukkig gaf hij zelf aan dat hij zijn rol
als MC waardeert:

“Ik ga nog lang niet stoppen! Ik blijf
me inzetten voor De Special Social
Club, want ik vind het zo leuk! We
gaan nog veel meer feesten
organiseren.”

ZAKARIA
Toen zijn vrienden, die hij via De Special Social
Club heeft ontmoet, Bob en Perez een functie
hadden, wilde hij graag ook wat meer betekenen.
Hij was dan ook super gelukkig met een functie
als stage manager. Hij is erg behulpzaam naar
andere deelnemers en heet iedereen dan ook
van harte welkom!

“Ik vind het heel fijn dat iedereen bij
De Special Social Club van harte
welkom is. In het uitgaansleven zijn
mensen met een beperking niet altijd
welkom. Ik vind het belangrijk dat dat
wel zo is!”
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TESSA
Tessa woont in een Bartiméus-instelling. Ze heeft
veel connecties en promoot graag De Special
Social Club activiteiten. Ze is een echte
ambassadeur en zelfs in de Corona-tijd weet ze
veel enthousiaste Bartiméus bewoners te
enthousiasmeren voor de online evenementen.
Tessa vindt één ding echt belangrijk:

“Ik wil laten zien dat mensen met een
beperking meer kunnen dan mensen
denken!”

MARK
Mark is een huisgenoot van Tessa en is net zo
enthousiast over De Special Social Club. Hij zet
zich
voornamelijk
in
voor
de
online
toegankelijkheid.

“Ik weet veel van technologie voor
mensen met een visuele beperking,
dus ik deel graag mijn kennis met De
Special Social Club”

JULIA
Julia wilde graag meer betekenen voor De
Special Social Club. Ze is onwijs creatief en heeft
vaak creatieve ideeën. Daarom vonden we een
rol als creatief manager erg goed bij haar passen!
Julia is erg trots:

“Samenwerken doe ik graag en ik
werk met veel vreugde!”

JOY
Joy is erg betrokken en wil dan ook geen enkel
SSC-evenement missen. Ze voelt zich
verantwoordelijk en heeft veel plezier al
ambassadeur. Ze wil mensen bewust maken van
het volgende:

“Ik wil laten zien dat wij ook veel
kunnen en dat je iedereen met een
(onzichtbare) beperking een kans
moet geven!”
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5.2 Officiële partners
In het bereiken van ons doel hebben wij nauwe samenwerking ontwikkeld met de volgende partijen:

Bartiméus
Fonds

Philadelphia

Bartiméus
Zorginstelling

Mooz-Label

Cordaan

Prisma

De Baan

Volta

De Wilg

Music Moves

DJ Cripple X
Entertainment

Social Capital

Emma at
Work

Tolhuistuin

FrankLin
Vriendenkringen
Amsterdam

HandicapNL
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