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Met Made by 020 is er een nieuw netwerk vol inspirerende mbo’ers en 
interessante bedrijven gecreëerd in Amsterdam. Studenten van alle 
Amsterdamse mbo-instellingen en van alle opleidingsniveaus krijgen 
door Made by 020 wde kans om met elkaar samen te werken aan hun 
eigen toekomst en de toekomst van Amsterdam. Hier ben ik erg trots op! →   Wat is Made by 020?

P. 4–5

→   Traject 3
P. 6–11

→   Factsheet 
P. 12-13

→   Traject 4
P. 14-20

→   Interviews 
P. 21-23

→   Highlights
P. 24–27

Nederland is een netwerk- 
samenleving. Leren gebeurt niet 
alleen binnen de muren van de 
school, maar ook daarbuiten. 
Vaardigheden als netwerken en 
samenwerken zijn daarbij on-
misbaar. Veel mensen zetten 
belangrijke stappen in hun 
loopbaan met behulp van hun 
netwerk. Daarom is het belangrijk 
om inzicht te hebben in je eigen 
netwerk en om te leren hoe je 
dit kunt benutten. Zo kunnen er 
nieuwe kansen op je weg komen 
als je jouw netwerk inzet en kun 
je met mensen uit jouw netwerk 
sparren als je ergens advies over 
wilt of ergens tegenaan loopt. Op 
deze manier oefen je invloed uit 
op je eigen loopbaan en heb je 
invloed op je eigen toekomst. Dit 
is belangrijk in de arbeidsmarkt 
van nu, waar veel flexibiliteit en 
eigen verantwoordelijkheid wordt 
verwacht. Daarom moet je jezelf 
blijven ontwikkelen en uitdagen. 
Ook nadat je diploma is behaald, 
kun je gebruik maken van het 
netwerk dat je mede door dit 
programma hebt opgebouwd.

Er gaat met dit programma 
echt een wereld open voor de 
Amsterdamse mbo’ers. Dankzij 
Made by 020 komen zij aan tafel 
bij bedrijven zoals Microsoft, 
Ziggo Dome, het Amstel Hotel, het 
Stedelijk Museum en Tata Steel 

om netwerkgesprekken te voeren. 
En de deelnemers van Made by 
020 zijn met hun innovatieve 
oplossingen ook voor de bedrijven 
een echte inspiratiebron.  
Zo hebben de mbo-studenten 
oplossingen bedacht voor vragen 
als hoe zorg je ervoor dat het 
Amsterdams mbo-talent en het 
bedrijfsleven elkaar beter kunnen 
vinden? Hoe zorg je ervoor dat de 
stad duurzamer wordt? En hoe zorg 
je ervoor dat de steeds drukker 
wordende stad leefbaar blijft voor 
alle Amsterdammers? Vragen waar 
wij als gemeente Amsterdam ook 
over nadenken.

Amsterdam draait met al zijn 
horeca, toerisme, bouw, zorg en 
creatieve industrie op het vakwerk 
van de mbo’ers. Zij hebben vele 
talenten, grote creativiteit en 
vindingrijkheid en het is belangrijk 
dat de stad Amsterdam die nog 
beter benut. Made by 020 is van 
grote waarde voor de stad en de 
bevlogen mbo-studenten dragen 
met hun innovatieve oplossingen 
bij aan een mooier Amsterdam. 
Dat laat dit jaarboek goed zien!

Simone Kukenheim
Wethouder Onderwijs

Made by 020 is een 
inspiratiebron voor 

Amsterdam

Made by 020 wordt uitgevoerd 
door Diversion in opdracht 
van de gemeente Amsterdam.

Wethouder Kukenheim (rechts) wordt geinterviewd door Made by 020 deelnemer Maaike

Inhoudsopgave
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Made by 020 is hét netwerkprogramma voor ambitieuze mbo-
studenten uit Amsterdam. Tijdens het programma leveren ze 
een bijdrage aan de stad Amsterdam, bouwen ze een groot 
professioneel netwerk op en leren ze verschillende belangrijke 
vaardigheden. Studenten nemen vrijwillig deel aan het twaalf 
weken durende programma buiten schooltijd.

Wat is Made by 020?

Challenge oplossen
Tijdens Made by 020 lossen de deelnemers een 
challenge op, een maatschappelijke uitdaging. 
Dit kan van alles zijn, zoals het verbeteren van de 
veiligheid in de buurt of bedrijven motiveren om 
meer werknemers met een diverse achtergrond 
aan te nemen. De challenges bedenken we samen 
met studenten en het Amsterdamse bedrijfsleven. 

Op de volgende pagina's vind je een overzicht van 
alle challenges en de oplossingen.

Teams
Ze doen dit uiteraard niet alleen. Tijdens Made  
by 020 werken de deelnemers samen in een  
team van talentvolle mbo-studenten van 
verschillende opleidingen, verschillende leerjaren 
en verschillende niveau, van roc’s en vakscholen 
door de hele stad. 

In dit jaarboek stellen we alle teams van 
2017 / 2018 aan je voor!
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Peer coaches
De teams worden begeleid door een peer coach. 
Een peer coach is iemand die de deelnemers 
helpt met het oplossen van de challenge, ze 
ondersteunt in hun persoonlijke ontwikkeling en 
samen met hen persoonlijke doelen opstelt.

De peer coaches hebben vaak zelf een mbo- 
achtergrond en zijn soms zelfs eerder deelnemer 
geweest in het programma. Op de groeps- 
pagina's vind je ook de peer coaches terug. 

Bedrijven
Om een goede oplossing voor de challenge te be-
denken gaan de teams op netwerkgesprekken bij 
bedrijven en organisaties. Door in gesprek te gaan 
met professionals winnen ze informatie in over de 
challenge en bouwen ze tegelijkertijd een profes-
sioneel netwerk op. 

Lees een interview met een van de deelnemende 
bedrijven op pagina 21.

Skills
Tijdens het traject volgen de deelnemers ook 
workshops bij bedrijven. In deze workshops leren 
ze allerlei skills, zoals netwerken, communiceren, 
presenteren en samenwerken. Deze skills kunnen 
worden toegepast tijdens het traject maar zijn 
ook nuttig voor later!

Vanaf pagina 24 geven we je een inkijkje in de 
highlights van het programma, zoals de work-
shops en netwerkgesprekken. 

4 5
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Ons Made by 020 
Dit team bedacht de oplossing om een tussenpersoon in te zetten die als 
het ware mensen recruit en daarbij ook een open dag te organiseren. De 
oplossingen die de studenten hebben aangedragen hebben allemaal te 
maken met netwerken. Ze zijn hier achter gekomen door zelf te recruiten 
voor Bouwmaat, een van de bedrijven waar ze op netwerkgesprek zijn 
geweest, en weten hierdoor dat netwerken heel belangrijk is voor zowel 
bedrijven als personen die werk zoeken. Peer coach Busra: “Als peer coaches 
waren wij zeer onder de indruk van de samenwerking en de leergierigheid 
van de deelnemers. Je kon echt zien dat de deelnemers elkaar stimuleren om 
het beste uit elkaar te halen. Made by 020 is voor mbo-studenten de ideale 
manier om het beste uit henzelf te kunnen halen.” 

 
Oplossing 
WeNetwork 
WeNetwork geeft advies aan bedrijven geven die een diverser personeels- 
bestand willen. Ze richten zich op het gebruik van tussenpersonen om  
bepaalde doelgroepen te bereiken. Ook willen ze speciale netwerkavonden 
organiseren om specifieke doelgroepen kennis te laten maken met bedrijven. 

Traject 3 – Team 1

Hoe zorg je als organisatie in een  
diverse stad voor een net zo divers 
personeelsbestand?
Bedrijven met een diverse groep werknemers doen het vaak beter op 
allerlei gebieden: ze zijn creatiever, hebben vaak een hogere omzet en 
meer tevreden medewerkers. Daarom is het belangrijk om een goede  
mix aan culturen, etniciteit en genders in huis te hebben. Toch is het  
voor veel organisaties een uitdaging om net zo divers te zijn als de stad 
Amsterdam. Hoe kunnen bedrijven en andere organisaties een grotere 
diversiteit aan werknemers op een duurzame manier aan zich binden?

Jared Blackson

Anneke Albers

Hassan Abdul JawadOkan Toy

Ayoub Abdallah Busra Tuncay

Odalys Pavon de la Cruz

Bedrijf 

Bouwmaat en GVB
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In samenwerking met: 

Bouwmaat en GVB

Het team tijdens de Inhouseavond bij Van der Valk Schiphol ↑
Netwerkgesprek bij het GVB ↓

“Made by 020 is heel 
leerzaam en ik zou 

elke mbo’er dezelfde 
gezelligheid en  

kansen toe wensen.” 
— Deelnemer Jared

Logo adviesbureau ontworpen door studenten ↓

Ons Made by 020 
Peer coach Justine: “Mijn team heeft vooral geleerd hoe je op een 
professionele manier kan samenwerken en hoe werken binnen een 
projectgroep werkt. In dat proces speelt het oplossen van de challenge de 
grootste rol. Om inspiratie op te doen, maar ook om te netwerken, zijn we 
naar verschillende grote bedrijven geweest om te kijken wat zij doen op het 
gebied van schuldenpreventie. Wat mij het meest opviel aan mijn groepje 
was dat de studenten uitbloeiden tot echte netwerkers.”

 
Oplossing 
Veel jongeren zijn zich er niet bewust van wat er financieel allemaal 
verandert als zij 18 worden. Het team vindt dat de overheid jongeren 
actiever moet informeren over waar ze allemaal mee te maken krijgen, 
het liefst door middel van een filmpje. Ze hebben een voorlichtingsfilmpje 
gemaakt waarin jongeren binnen 5 minuten alles te weten komen over alle 
veranderingen die meekomen met je 18e verjaardag. 

Het filmpje kan je via www.madeby020.nl bekijken!

Traject 3 – Team 2

Hoe zorgen we dat minder Amsterdamse 
jongeren in schulden belanden? 

Maar liefst de helft van de Amsterdamse jongeren tussen de 18 en 27 
jaar heeft schulden. De oorzaken zijn vaak alledaags: het afsluiten van 
een telefoonabonnement waarvan de rekening automatisch wordt af-
geschreven of net te dure kleding pinnen waardoor je ongemerkt in het 
rood komt te staan. Het hebben van schulden veroorzaakt stress, en kan 
zelfs leiden tot slechte schoolresultaten en -uitval. Redenen genoeg om 
schulden onder jongeren te voorkomen. Hoe zorgen we ervoor dat minder 
Amsterdamse jongeren in de schulden belanden?

Meissae Aakouk

Veerle Calkoen

Jennifer Badloe

Youssra Karimi

Yasmina Amrouch

Liesje Helms

Hala Belhaj

Justine CornelissensSilva Urm

77

In samenwerking met: 

Voormekaar en ABN Amro

“Made by 020  
heeft echt mijn  
blik verruimd. Ik  

zou het zo nog een 
keer doen.” 

— Deelnemer Silva

Groepsfoto tijdens de kickoff ↑

Team 2 gaat al goed van start tijdens de Kickoff ↓

Peer coach Peer coachPeer coach
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Ons Made by 020  
Peer coach Enrico: “Meedoen aan Made by 020 is 
een kans die je niet moet laten liggen. Je ziet bij de 
deelnemers die meedoen een sterke bereidheid om te 
willen (bij)leren. De kern van de groep was er altijd. 
In 10 weken tijd leerden de studenten dat netwerken 
gemakkelijker gaat dan dat ze in eerste instantie dachten 
en dat je ook echt wat hebt aan een goed netwerk. 
Ondanks dat wij niet echt een concrete oplossing hebben 
kunnen bedenken voor onze challenge, zijn de studenten 
er toch achter gekomen dat dat de challenge met de inzet 
van scholen het beste opgelost kan worden: toetsing om 
te kijken of studenten op het juiste niveau zitten. Met 
games en prijzen om ze meer te stimuleren.” 

Oplossing  
Het team heeft een breed pallet aan oplossingen
bedacht. In hun onderzoeken kwam bijvoorbeeld naar
voren dat docenten de kennis missen om de verschillende
technologieën zo goed mogelijk in te zetten tijdens de
lessen. Hierom moet er volgens hen allereerst gestart
worden met het trainen van docenten, zodat zij up to 
date zijn van de nieuwste technologische innovaties. Ook 
moet er tijdens lessen gebruik gemaakt worden
van spelmethodes om studenten op een leuke manier uit
te dagen meer te leren. Nu is het zo dat er voornamelijk
uit boeken geleerd wordt. Dat is super zonde! Betrek
daarom het bedrijfsleven bij de lesprogramma’s zodat
er altijd snel en gemakkelijk aan de nieuwste materialen
gekomen kan worden.

Traject 3 – Team 3

Op welke vernieuwende manier  
kunnen jongeren hun digitale vaardigheden 
ontwikkelen binnen en buiten het onderwijs?
Voor alle starters op de arbeidsmarkt is het belangrijk om 21ste eeuwse 
vaardigheden te hebben. Digitale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. 
Jongeren kunnen goed met computers omgaan, maar gebruiken dit 
nog niet altijd in binnen hun werk en studie. De studenten gingen op 
zoek naar welke ICT-skills starters eigenlijk nodig hebben en op welke 
manieren je het beste leert over de digitale ontwikkelingen.

Mohamed Bouzgou

Enrico Brunings

Tom HigginsonNikai Erselina

Sarah van der Werff Daryll Landburg

Akashdeep Singh
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In samenwerking met: 

Microsoft en We Transfer

“Meedoen aan Made by 020  
is een kans die je niet moet  

laten liggen.” 
— Peer Coach & oud- 

 deelnemer Enrico Brunings

Team 3 tijdens de Kickoff ↓
De presentatie van de oplossing van team 3 ↑

Ons Made by 020  
Peer coach Rhodé: “Ik heb Made by 020 ervaren als een 
heel waardevol traject. Een aantal weken lang had ik 
intensief contact met de studenten van mijn team. Een 
clubje dat ook echt al snel aanvoelde als team. We hebben 
de challenge samen uitgevoerd en alle studenten waren 
een belangrijke schakel in het proces. Mijn team heeft 
echt heel goed leren samenwerken, ze hebben kunnen 
ontdekken waar binnen een team hun talenten liggen.” 
Om tot hun oplossing te komen heeft het team gesproken 
met alle betrokken partijen, brainstormsessies gehouden, 
vooronderzoek gedaan en mindmaps gemaakt. Ze zijn 
zelfs actief zelf op zoek gegaan naar sponsoring voor hun 
oplossing, wat ook gelukt is!  

Oplossing  
Het team heeft samen met het Openbaar Ministerie 
bedacht om goodiebags en kaarten te verspreiden in de 
buurt van ROC Naaldwijkstraat. Het concept was dat 
bij de ene buur twee goodiebags bezorgd werden en 
bij de andere buur twee kaarten met positieve teksten 
erop geschreven en het adres van de buur met de twee 
goodiebags. De buur met de twee kaarten mocht er zelf 
één houden en kon met de andere kaart naar de buur 
met de twee goodiebags om de kaart in te wisselen voor 
een goodiebag. Op deze manier leren de buren elkaar 
kennen, wat leidt tot meer sociale cohesie en veiligheid in 
de buurt. Uiteindelijk hebben ze, op een hele winterse dag, 
252 goodiebags bezorgd en 252 kaarten. 

Traject 3 – Team 4

Hoe kunnen we de sociale cohesie en veilig-
heid in Amsterdamse buurten bevorderen 
door bewoners op een verrassende manier 
kennis met elkaar te laten maken?
In veel buurten is het lenen van een kopje suiker vervangen door het 
brengen en halen van elkaars internetbestellingen, maar ook zo leer je 
je buren een beetje kennen. Elkaar kennen als buurtbewoners en een 
beetje voor elkaar zorgen, ‘sociale cohesie’, maakt een buurt gezelliger 
én veiliger.

Blendi Ademaj

Kiki de Ruig

Shaquel Koh Roanne OremusFarhaad Hoeseni

Quintin Wouwenaar

Jeffano Menckeberg

Rhode Nobel

99

In samenwerking met: 

Openbaar Ministerie

Beter een goede buurt(t) dan  
een verre vriend, wij vinden dat  

iedereen dit verdient!

 Slogan van de oplossing

Het team vult 252 goodiebags voor de buurt

Team 4 tijdens met hun certificaten tijdens het eindevent

Peer coach Peer coach Peer coach
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Ons Made by 020  
Peer coach Milio: “Het opvallendste wat de studenten 
hebben geleerd is netwerken. Tijdens het traject zijn zij 
steeds beter geworden in het gebruiken en uitbreiden van 
hun netwerk. We zijn tot de oplossing van de challenge 
gekomen door eerst te kijken waar de talenten liggen 
en hoe we deze inzetten. Daaruit is het idee voor een 
marketingcampagne voortgekomen, mede omdat we 
een aantal zeer getalenteerde graphic designers in de 
groep hadden. We hebben ook contact gehad met het 
marketingbureau achter I Amsterdam en zij waren zeer 
enthousiast! Het meest speciale aan mijn groep vond ik 
de manier waarop iedereen betrokken werd. Er heerste 
een fijne sfeer waarin iedereen zijn of haar talenten tot 
uiting kon laten komen. 

Oplossing  
Door onderzoek in eigen omgeving over de keuze van 
vervoersmiddelen, kwam het team erachter waarom veel 
mensen hun auto boven het openbaar vervoer verkiezen 
of juist niet. Op basis de resultaten hebben de studenten 
een campagne ontwikkeld onder de naam 'I am Green', 
die Amsterdammers bewust maakt hoe groot hun CO2- 
vervuiling afdruk is. Hiermee hopen de studenten dat 
Amsterdammers aangespoord worden om in plaats van 
de auto het openbaar vervoer te pakken. De studenten 
hebben verschillende posters en flyers ontworpen.

Traject 3 – Team 5

Hoe zorgen we ervoor dat in 2025 alle  
Amsterdammers elektrisch rijden?

In de Amsterdamse straten zijn steeds meer elektrische fietsen en stads-
auto’s te zien. Dit zijn er alleen nog lang niet genoeg als je kijkt naar de 
toekomstplannen voor een duurzame stad. Zo moeten maar liefst 80.000 
huishoudens in 2020 gebruikmaken van zonne-energie en moet de stad 
in 2025 uitstootvrij zijn. Auto’s hebben een groot aandeel in de CO2-uit-
stoot in Amsterdam. Hoe zorgen we ervoor dat alle motorvoertuigen in de 
stad in 2025 vervangen zijn door elektrisch vervoer?

Ivan Dil

Femke Petra

Melissa HogeveenMichael Gaddum

Pauline van Limpt Jern Runfurn

Samira VeldwijkDiego van Sommeren Milio van der Kamp Elijah Alvers Voorbeeld poster van de ‘I am Green’ campagne

Rowdy Hoogendijk Esmee Hulsebosch Jaimy-Lee Krumeich
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In samenwerking met: 

Tata Steel en IBM Innovation 
Spaces

Ikram Tuncer

Op netwerkgesprek bij Tata Steel

Ons Made by 020  
Peer coach Nander: “Mijn team heeft echt geleerd om 
in groepsverband werken. Hoe ga je met elkaar om in 
groepsverband en wat kan je van elkaar verwachten?  
Via verschillende brainstormsessies zijn we tot de 
oplossing gekomen. Het meest speciale was dat er 
verschillende studenten van verschillende opleidingen 
keken naar het probleem. Hierdoor hadden we meerdere 
invalshoeken, wat onze oplossing verbeterde.” 

Oplossing  
Het team heeft een poster ontworpen om werkgevers
bewust te maken om niet meer in hokjes te denken.  
Zo hebben zij van verschillende mensen foto’s gemaakt.
Die mensen hielden een bordje vast waarop het 
tegenovergestelde van het vooroordeel dat je het vaakst 
hoort stond. Hiermee probeerden ze werkgevers te laten 
inzien dat ze onbewust vooroordelen hebben

Traject 3 – Team 6

Hoe zorg je als organisatie in een  
diverse stad voor een net zo divers  
personeelsbestand?
Bedrijven met een diverse groep werknemers doen het vaak beter op 
allerlei gebieden: ze zijn creatiever, hebben vaak een hogere omzet en 
meer tevreden medewerkers. Daarom is het belangrijk om een goede 
mix aan culturen, etniciteit en genders in huis te hebben. Toch is het 
voor veel organisaties een uitdaging om net zo divers te zijn als de stad 
Amsterdam. Hoe kunnen bedrijven en andere organisaties een grotere 
diversiteit aan werknemers op een duurzame manier aan zich binden?

Nelly Assigebetes

Groepsfoto tijdens de Kickoff

Nander Schoenmaker 

Gunnar Kiers Floortje ReusChandni Birjmohun Maaike van ZalingeMaaike Raven

1111

In samenwerking met: 

Bouwmaat en GVB

De oplossing van de groep: 
een poster om 
bewustzijn te creëren
←

“Made by 020 was een  
ervaring waardoor ik echt weet 
wie ik ben en waar ik voor sta.” 

— Deelnemer Maaike

Peer coach

Peer coach

Peer coach
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Factsheet

5 CHALLENGES
(met 6 oplossingen!)
 
1. Diversiteit

2. Duurzaamheid

3. Schulden

4. Digitale vaardigheden

5. Sociale cohesie

9 PEER
COACHES

MBO-NIVEAU AANTAL
DEELNEMERS

3 AWARDS
UITGEREIKT

4 WORK-
SHOPS

15 NETWERK-
GESPREKKEN

5 MBO'S &
VAKSCHOLEN

12 BEDRIJVEN 
(in en rondom 
Amsterdam)
Bouwmaat, het GVB, Tata Steel, 
IBM, ABN Amro, WeTransfer, FOAM, 
De Politie, van der Valk, Nowsy, 
FUNX, Het Openbaar Ministerie

1

3
4

2

43

5

traject afgerond
afgevallen

12

5 CHALLENGES
(met 7 oplossingen!)

1. Statushouders

2. Leefbaarheid in de stad

3. Mbo-talent

4. Culturele instellingen

5. Psychische problemen

10 PEER 
COACHES

14 NETWERK-
GESPREKKEN

7 PRESENTATIE-
COACHES

WERVING & DEELNEMERS

5 WORK-
SHOPS

161 ALUMNI
NA DIT 

TRAJECT

18 BEDRIJVEN  
(in en rondom Amsterdam)
Bouwmaat, het GVB, Tata Steel, WeTransfer, FOAM, 
De Politie, Nowsy, De Balie, HVO Querido, Ziggo  
Dome, Vluchtelingenwerk, BKB, McKinsey, Stadgenoot, 
Amstel Hotel, Booking.com, Leger Des Heils

Van de 27431 mbo-studenten in Amsterdam hebben 
we er 3100 bereikt in de klas en doen er 51 mee

3100

51

13

Factsheet Traject 3 Factsheet Traject 4
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Ons Made by 020  
Peer coach Laureen: “Het meest opvallende aan mijn 
team vond ik misschien nog wel hoe snel de horizon 
van de groep verbreed werd. Wanneer je studeert, een 
bijbaan hebt en daarnaast het sociale leven nog moet 
onderhouden, blijft er weinig ruimte voor de wereld 
daarbuiten. Made by 020 brengt hier voor de studenten 
verandering in.” Door de netwerkgesprekken werd voor 
de groep al snel duidelijk dat er aan initiatieven geen 
tekort was, maar juist aan het overzicht van oplossingen. 
Vanuit die vraag zijn de studenten gaan kijken wat voor 
de doelgroep geschikt zou zijn. De focus op de challenge 
maakte dat de groep goed met elkaar bleef meedenken 
en sparren wat tot een bijzonder proces leidde. Ook werd 
er onderling al een nieuw netwerk gevormd.  

Oplossing  
De studenten kwamen er tijdens het eerste 
netwerkgesprek achter dat er eigenlijk al heel veel 
initiatieven zijn voor statushouders om meer verbinding 
te krijgen met buurtgenoten. Het probleem is dat veel 
mensen niet goed op de hoogte zijn van deze initiatieven. 
De studenten hebben zich dus gericht op het bundelen 
van deze verschillende initiatieven zodat men weet 
wat er allemaal aangeboden wordt en waar je voor 
welke projecten moet zijn. Hun oplossing bestaat uit 
het creëren van een platform waar alle initiatieven per 
gebied te vinden zijn. Dit wordt een website of een flyer/
nieuwsbrief. 

Traject 4 – Team 1

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat status-
houders beter aansluiting kunnen vinden 
in hun buurt?
Het is moeilijk voor statushouders om aansluiting in de buurt te vinden 
waarin ze komen te wonen. Ze spreken vaak nog geen goed Nederlands 
en moeten nog wennen aan het leven in Amsterdam. Het is jammer als zij 
hun buren niet goed leren kennen, omdat verbinding juist belangrijk is 
voor het opbouwen van een nieuw leven. Hoe kunnen we deze verbinding 
het beste bevorderen?

Jhusle Asawinie

Arend Niebqur

Damelza CoutimhoFabio Bleeker

Lievana Lodewijckx Sekthy Prawirodirdjo

Raymond Romeijn Niels Woortman Laureen Peskens

Tamar Cramers
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In samenwerking met: 

Stichting Vluchtelingenwerk 
en Stadgenoot

Diego van Sommeren

“Wanneer je studeert, 
een bijbaan hebt en 

daarnaast het  
sociale leven nog moet 

onderhouden, blijft 
er weinig ruimte voor 
de wereld daarbuiten. 
Made by 020 brengt 

hier voor de studenten 
verandering in.”

— Peer coach Laureen

Studenten tijdens de workshop bij Politie Amsterdam

Ons Made by 020  
Door onze challenge hebben de studenten geleerd dat 
musea ook leuk en interessant kunnen zijn. Peer coach 
Enrico: “Tijdens het traject is ons team in de wereld 
van culturele instellingen gedoken en zijn ze er achter 
gekomen dat er veel meer in omgaat dan dat ze vanaf 
de buitenkant dachten.” Naast tentoonstellingen zijn er 
tal van initiatieven, zoals de museumnacht, waar ze over 
geleerd hebben. Door middel van brainstormen en de 
netwerkgesprekken hebben ze veel mogelijke oplossingen 
bedacht. “Als peer coaches vonden wij het bijzonder 
hoe enthousiast iedereen was en hoe goed ze met elkaar 
samenwerkten. Het is erg leuk om te zien dat ze zo 
gedreven zijn en dat ze met zulke creatieve oplossingen 
kwamen.”

Oplossing  
De oplossing van dit team zijn zogenaamde 
‘zintuigenboxen.’ Bij beroemde schilderijen of andere 
kunstwerken kan zo’n zintuigenbox worden gemaakt. Dit 
is voornamelijk bedoeld voor slechtzienden en blinden, 
zodat ook zij, ondanks hun beperking, van kunst kunnen 
genieten. Dit concept kan worden gecombineerd met 
workshops voor schoolklassen, waarbij jongeren zelf een 
zintuigenbox bij een kunstwerk maken. Zo gaan ze actief 
aan de slag met kunst en de interpretatie ervan. Met deze 
oplossing worden (kunst)musea voor zowel jongeren als 
voor blinden/slechtzienden toegankelijker gemaakt. 

Traject 4 – Team 2

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat culturele 
instellingen in de stad aantrekkelijk zijn voor 
alle inwoners van Amsterdam?
Amsterdamse musea en debatcentra trekken een homogeen publiek, 
dat willen we veranderen. Daarom is de ambitie van deze challenge 
om elke inwoner van Amsterdam – ongeacht leeftijd, culturele en 
maatschappelijke achtergrond, gender of beperking, in welke vorm 
dan ook – te interesseren voor de verschillende Amsterdamse musea.

Rosa KostoMyrthe Buhrs

Enrico Brunings

Kayleigh de Vos 

Max Nagel

Chloë Tzintzoglou 

Sofie Krijgsman Ruben de Hont

Roy van Verseveld 

Mats Stam 
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In samenwerking met: 

De Balie en Foam

“Made by 020 is een leerzaam 
project, waar samenwerking 

erg belangrijk is tussen je 
team en de bedrijven.” 

— Deelnemer Sofie 

Op netwerkgesprek bij Foam 

Het team tijdens de kickoff 

Peer coach

Peer coach

Peer coach
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Ons Made By 020  
Peer coach Demelza: “In ons team was iedereen enorm gemotiveerd 
en werd ik keer op keer verbaasd door hun bijzondere ideeën en 
oplossingen. Een van de deelnemers gaf aan af en toe te spijbelen 
op school omdat hij het gewoon niet interessant vond, maar een 
bijeenkomst van Made by 020 wil hij nooit missen omdat hij het zo 
enorm leerzaam en uitdagend vindt! Het meest opvallende dat mijn 
groepje heeft geleerd is samenwerken, netwerken en presenteren.” De 
studenten zijn uiteindelijk tot de oplossing van de challenge gekomen 
door veel met elkaar en andere netwerkpartners in gesprek te gaan en 
alle verzamelde informatie visueel te maken. Op basis hiervan hebben 
ze zelf de knoop doorgehakt en samen de oplossing uitgewerkt.
 
Oplossing  
Dit team heeft uiteindelijk de keuze gemaakt om meer bewustzijn te 
creëren. Hiervoor zijn ze een campagne gestart met video’s van zowel 
mensen met psychische klachten als buurtbewoners. In deze video’s 
vertellen ze over hun ervaringen en waar ze tegenaan lopen in de wijk 
met betrekking tot aansluiting met buurtbewoners. Het doel van deze 
campagne is om de belevingswerelden van zowel buurtbewoners als 
de mensen met psychische klachten te tonen.

Traject 4 – Team 3

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen 
met psychische problemen beter aansluiting 
kunnen vinden in hun buurt?
Sommige mensen die in Amsterdam wonen kampen met psychische 
problemen. Dit kan van alles zijn, van een burn-out tot een depressie. 
Helaas hebben mensen met psychische klachten vaak moeite met het 
vinden van aansluiting in de buurt waardoor ze zich zich eenzaam 
kunnen voelen. Hoe kunnen we deze verbinding het beste bevorderen?

Aishani Bissesar

Jason Sardjoe Demelza Tas

Mohamed FarahYassin Bouskalatie

Edward Masihuudu 

Mahrail Ibrahim

Bedrijf 

Bouwmaat en GVB
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In samenwerking met: 

HVO-Querido en Leger des 
Heils

“In ons team was 
iedereen enorm 
gemotiveerd en 

werd ik keer op keer 
verbaasd door hun 
bijzondere ideeën 
en oplossingen.” 
— Peer coach Demelza

Het team tijdens de Kick Off ↑
Op netwerkgesprek bij het Leger des Heils ↓

Ons Made by 020  
Doordat het team met zowel met bedrijven heeft gesproken als 
enquêtes heeft afgenomen bij mbo-studenten kwamen ze er achter 
wat er ontbreekt om bedrijven en mbo-studenten met elkaar in contact 
te brengen. Hierop hebben ze de oplossing gebaseerd. Peer coach 
Iona: “Het enthousiasme van de studenten creëert een leuke werksfeer, 
waarin ook genoeg ruimte is voor gezelligheid. We leren veel en in 
een snelvaart tempo over netwerken: waar de studenten de eerste 
bijeenkomst nog wat teruggetrokken leken, durven ze op een tweede 
gesprek al goed het voortouw te nemen. Een van de studenten is zelfs 
al uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij een heel tof bedrijf!”

 
Oplossing  
Om de kloof te kunnen verkleinen tussen Amsterdamse bedrijven en 
mbo-studenten wil dit team ‘mini workshops-evenementen’ op scholen 
te organiseren. Op deze manier wordt er een nieuwe gelegenheid 
gecreëerd voor studenten en bedrijven om elkaar te kunnen 
ontmoeten. Interesse om dit samen de studenten uit te voeren? Neem 
contact op via hello@madeby020.nl 

Traject 4 – Team 4

Hoe zorgen we ervoor dat Amsterdams 
mbo-talent en het bedrijfsleven elkaar beter 
kunnen vinden? 
Mbo'ers zijn onmisbaar voor veel bedrijven in de stad en Amsterdam telt 
een groot aantal roc’s en mbo-studenten. Toch hebben bedrijven vaak 
moeite met het vinden van passend personeel terwijl studenten juist een 
hoge drempel ervaren om bij een bedrijf aan te kloppen. Wie kunnen dit 
beter oplossen dan mbo-studenten zelf? 

Aisjah Al Kathini

Dennis Klitsie

Xanagé Dilrosun

Max Zoer 

Leyla Erkus

Quinten Nelstein

Yousra Hajioue

Iona Tziaris
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In samenwerking met: 

TataSteel en GVB

“Made by 020 is een 
hele goede manier 

om mezelf te ontwik-
kelen, een completer, 

realistischer beeld 
van het bedrijfsleven 

te krijgen.” 
— Deelnemer Dennis

“Waar de studenten de eerste 
bijeenkomst nog wat terug-

getrokken leken, durven ze op 
een tweede gesprek al goed 

het voortouw te nemen.” 
— Peer coach Iona

Het team tijdens de Kick Off ↑
Op Netwerkgesprek bij Tata Steel ↓

Peer coach Peer coach Peer coach
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Ons Made by 020  
Peer Coach Milio: “Het meest opvallende wat mijn 
groepje geleerd heeft is het plannen en onderzoeken. 
Veel mbo-studenten zijn niet gewend om zelf onderzoek te 
doen en te plannen. Het was voor iedereen erg leerzaam 
dat we veel verschillende studieachtergronden in de 
groep hadden. Als er veel diversiteit is in een groepje, 
is er veel expertise aanwezig waar je gebruik van kunt 
maken.” Voor het oplossen van de challenge heeft het 
team gekeken: welke bijdrage kunnen wij realistisch 
gezien leveren? “We kunnen een ambitieus groot plan 
maken maar deze zal niet snel echt uitgewerkt worden. 
We hebben dus gekeken naar hetgeen waar wij zelf wel 
invloed op kunnen uitoefenen. Vanuit dit oogpunt zijn wij 
op ons uiteindelijke idee gekomen.” 

Oplossing  
Drukte in de stad gaat helaas ook gepaard met 
vervuiling. Dit team heeft ervoor gekozen om te focussen 
op het tegengegaan van vervuiling door de toenemende 
drukte. De oplossing bestaat uit het ontwerpen van mooie 
en opvallende vuilnisbakken, die tegelijkertijd ook een 
grote capaciteit hebben voor afvalopslag. 

Traject 4 – Team 5

Hoe zorgen we dat de steeds drukker  
wordende stad leefbaar blijft voor iedereen?

Amsterdam is een ontzettend mooie stad die veel te bieden heeft, maar 
dit maakt Amsterdam ook populair. Hierdoor wordt de stad steeds 
drukker, stijgen de huizenprijzen en neemt de woningnood toe. De 
openheid van de stad Amsterdam is altijd een kracht geweest, hoe 
zorgen we ervoor dat dit ook zo blijft?

Mercedes Boodie Noman SayadJayson LatupeirissaChimene Hulst Nashara Nap

Samuel Yorks Milio van der Kamp 

Sara Mossa
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In samenwerking met: 

Ziggo Dome en Amstel Hotel

Made by 020, waar je  
gezamenlijk nadenkt op de  

meest creatieve manier! 
— Deelnemer Samuel

Op Netwerkgesprek bij het Amstel Hotel 

Het team tijdens de kickoff 

Ons Made by 020  
Terwijl bijna niemand elkaar van tevoren kende, werkten 
de studenten als een groep samen en (h)erkenden ze 
elkaars kwaliteiten en ontwikkeling. Ze gaven elkaar de 
ruimte om op persoonlijk vlak te shinen maar hebben 
daarbij nooit de groepschallenge uit het oog verloren. 
Gedurende het traject zijn er door ieders gedrevenheid, 
eigen mening en de fijne sfeer in de groep ontzettend veel 
ideeën bedacht voor een oplossing. Door een zelf-
gemaakte enquête te koppelen aan de netwerkgesprekken 
met Pakhuis de Zwijger en het Stedelijk Museum, is er 
een oplossing ontstaan die dicht bij de studenten zelf ligt 
en waarin ze hun talenten kunnen inzetten. Ze hebben 
geleerd op henzelf te kunnen vertrouwen en zullen ook na 
het traject nog ver gaan komen.

Oplossing  
Deze studenten hebben een reclamecampagne ontworpen 
als oplossing. In de campagne worden Amsterdammers 
naar musea gelokt door ze aan te spreken op hun 
trotsheid. De Amsterdammers worden vragen over kunst 
gesteld met daaronder de tekst: ‘niet goed? Als echte 
Amsterdammer had je dit moeten weten! Bezoek nu …. om 
je kennis bij te schaven.’ 

Traject 4 – Team 6

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat culturele 
instellingen in de stad aantrekkelijk zijn voor 
alle inwoners van Amsterdam?
Amsterdamse musea en debatcentra trekken een homogeen publiek, 
dat willen we veranderen. Daarom is de ambitie van deze challenge 
om elke inwoner van Amsterdam – ongeacht leeftijd, culturele en 
maatschappelijke achtergrond, gender of beperking, in welke vorm 
dan ook – te interesseren voor de verschillende Amsterdamse musea.

Celine Beers

Jerom de Waard Laura Molsbergen Nander Schoenmaker

Daphne Gunther Manon OldenburgLouen Buurman Jowy TiggelerHugo Krijgsman
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In samenwerking met: 

Pakhuis de Zwijger en Stedelijk 
Museum

“De studenten gaven elkaar de ruimte om op  
persoonlijk vlak te shinen maar hebben daarbij 
nooit de groepschallenge uit het oog verloren.” 

— Peer coach Laura

Het team tijdens de kickoff 

Groepsfoto tijdens een workshop bij McKinsey

Peer coachPeer coachPeer coach
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Ons Made by 020  
Dit team is niet heel groot, maar dit betekent zeker niet dat deze studenten niet 
gemotiveerd waren! Peer coach Maisha: “ons team heeft hele verschillende 
studierichtingen van doktersassistent tot vormgeving. We maken gebruik 
van de diversiteit in ons groepje en studenten leren veel van elkaar. De 
challenge hebben we gericht op de vraag hoe we toeristen beter over de stad 
Amsterdam kunnen verspreiden. Na een intensieve brainstorm en een gesprek 
met het Amstel Hotel, kwamen we erachter waar toeristen graag heen gaan 
en waarom. Het was erg mooi om te zien hoe ze deze informatie vervolgens 
hebben meegenomen voor het vinden van de juiste oplossing.”  
 
Oplossing  
Toeristen gaan graag naar ‘speciale en bijzondere’ plekken. Een drankje in 
The Ice Bar, een avocadoburger, schommelen op de toren in Noord, allemaal 
echte toeristentrekkers. Dit groepje wilde iets nieuws bedenken buiten de ring 
in de Bijlmer, waar veel verschillende culturen zijn en waar nu mensen vooral 
heen gaan voor voetbal, een concert of de film maar waar toeristen niet zo 
snel komen. Toen kwamen ze op het idee om een soort van hoge bomen park 
te ontwerpen zoals dat nu is in Singapore, maar dan in de vorm van Tulpen! In 
deze Tulpen kunnen allerlei restaurantjes komen die de culturen uit de Bijlmer 
vertegenwoordigen. 

Traject 4 – Team 7

Hoe zorgen we dat de steeds drukker  
wordende stad leefbaar blijft voor iedereen?

Amsterdam is een ontzettend mooie stad die veel te bieden heeft, 
maar dit maak Amsterdam ook populair. Hierdoor wordt de stad steeds 
drukker, stijgen de huizenprijzen en neemt de woningnood toe. De 
openheid van de stad Amsterdam is altijd een kracht geweest, hoe 
zorgen we ervoor dat dit ook zo blijft?

Ezgi Erdogan

Maisha van Pinxteren

Ruben KleiburgAshwin Gnade

Jeanica Rubis Elijah Alvares

Hind Manssouri

Bedrijf 

Bouwmaat en GVB
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In samenwerking met: 

Amstel Hotel en Booking.com

“Ik zie het traject  
echt als mogelijkheid  

om mij verder te 
ontplooien. Ook 

vind ik het een leuke 
manier om nieuwe 

mensen te leren 
kennen.” 

— Deelnemer Ezgi 

Een deel van het team tijdens de kickoff ↑
Op netwerkgesprek bij het Amstel Hotel ↓
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In gesprek met Chawan

Waarom doen jullie mee aan 
Made by 020?

We vinden het belangrijk om 
studenten een kijkje in de keuken 
van ons veelzijdige bedrijf te 
geven en om de visie van mbo-
studenten te horen op het 
werk dat wij doen. We hebben 
aan verschillende challenges 
meegewerkt, bijvoorbeeld over 
diversiteit op de werkvloer en 
agressie tegen mensen in uniform. 
Het is heel verfrissend om van hen 
te horen hoe zij hier tegenaan 
kijken. Ook hebben we ontzettend 
veel werkplekken voor mensen die 
op het mbo zijn opgeleid. Dit is dus 
een uitgelezen kans voor ons om 
aan studenten te laten zien dat dit 
een plek is waar zij terechtkunnen. 
Ik vind het heel mooi om te zien 
dat jongeren naast hun werk en 
hun school tijd vrijmaken om een 
vraagstuk voor een bedrijf op te 
lossen, zonder dat ze daar ervaring 
in hebben.

Hoe heb je de gesprekken 
ervaren?

Ik vond het heel inspirerend, zeker 
met de studenten die zich goed 
hadden voorbereid en interesse 
toonden. Ik was oprecht trots op de 
studenten die er zaten. De gesprek-
ken duurden langer dan het uur 
dat we ervoor hadden ingepland, 
puur omdat het leuk en zinvol was. 
Daar krijg je enorm veel energie 

van! De studenten die minder goed 
waren voorbereid, heb ik daar op 
aangesproken, het is de bedoeling 
dat ze leren dat je maar een keer 
een eerste indruk achterlaat.

Wat heb je geleerd van de 
studenten?

Dit soort gesprekken maken dat 
ik blij ben dat dit onderdeel is van 
mijn werk. Ik vind het heel bijzon-
der dat de studenten op hun vrije 
avond naar ons toe komen om te 
praten over een oplossing voor de 
stad. Daarnaast vond ik het heel 
leuk om te merken hoe bijzonder  
en belangrijk de studenten het  
vonden dat ons bedrijf in diversi-
teit een weerspiegeling is van de 
stad Amsterdam.

Wat zoeken jullie in nieuwe 
medewerkers?

GVB verzorgt het openbaar  
vervoer in en rondom Amsterdam, 
en we hebben bevlogen, gemoti-
veerde mensen nodig voor onze 
trams, bussen, metro’s en veren. 
Er zit een grote wereld achter het 
product op straat, namelijk ver-
schillende afdelingen en functies 
bijvoorbeeld, techniek, veiligheid, 
financiën, serviceverlening, juri-
dische zaken, ICT, verkeersleiding 
etc. Al die functies tezamen zetten 
zich in om onze reizigers veilig, 
comfortabel en gastvrij te ver- 
voeren. Kortom, je kunt met heel 

veel verschillende studie-achter-
gronden bij ons werken. We  
hebben door het hele bedrijf op 
alle niveaus stageplekken, maar 
je kunt ook bij ons aankloppen als 
je een stage zoekt en dan kijken 
we samen of er een passende plek 
is. Wij vinden het belangrijkst dat 
je gemotiveerd bent om te werken 
in een zeer dynamisch bedrijf. Je 
hoeft niet van alles al kennis te 
hebben; als je laat zien en aan-
geeft dat je verder wil leren, biedt 
GVB mooie mogelijkheden om  
jezelf verder te ontwikkelen binnen 
het bedrijf.

Wat wil je meegeven aan de 
studenten die aan Made by 020 
hebben meegedaan?

Wees trots op je deelname, je  
hebt echt een stapje voor op de 
rest! En maak gebruik van je net-
werk. Ben je ergens benieuwd
naar? Vraag het! Je hebt nu kennis-
gemaakt met een aantal bedrijven 
en professionals ontmoet bij wie  
je terecht kan en die je wellicht  
verder kunnen helpen.        •

Chawan Mohammad

We vroegen Chawan Mohammad, 
beleidsmedewerker sociale veiligheid bij 
GVB, over haar ervaring met Made by 020. 

“Ik was oprecht trots 
op de studenten die op 

gesprek kwamen.” 
— Chawan

Interview

Peer coach
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ik ook met hem gesproken over 
hoe ik me het beste als DJ kan 
opstellen, daar heb ik wel echt 
iets van geleerd. Aishani: Het 
netwerkgesprek bij het Leger des 
Heils zal me het meeste bijblijven 
omdat ik veel heb geleerd over 
wat ze precies doen. Ik wist wel 
dat ze kleding verzamelden maar 
niet wat ze daarnaast nog meer 
doen. Zo vertelden ze bijvoorbeeld 
dat ze eenzame mensen proberen 
te ondersteunen en op te vangen. 
Ik vind het mooi dat dit soort 
organisaties er voor deze mensen 
zijn. Mercedes: Ik vond de Ziggo-
Dome het interessantste omdat 
ik eigenlijk al langer benieuwd 
was naar dit bedrijf. Ook voor 
de challenge hebben we hier de 
meeste informatie verzameld.

Wat heb je geleerd van je peer 
coach en je groepsgenoten?

Diego: Van mijn groepsgenoten 
heb ik geleerd dat je met een 
divers team meer kan bereiken 
en een diverse oplossing hebt. 
Je oplossing is hierdoor ook 
beter. Aishani: Mijn peer coach 
heeft me goed geholpen met het 
behalen van mijn leerdoelen. Ik 
wilde graag meer vragen stellen 
tijdens professionele gesprekken 
en ze heeft me geleerd dat het 
makkelijker wordt als ik van te 
voren goed voorbereid wat ik wil 
vragen. Ik vond het fijn dat van 
mijn groepsgenoten iedereen 
elkaar steunde met de leerdoelen 
en dat de meesten ook echt ver zijn 
gekomen. Mercedes: Mijn peer 
coach is heel eerlijk en hij legt 
dingen goed uit. Hij is ook gezellig 
en leert ons hoe we dingen moeten 
aanpakken en plannen. Veel van 
mijn groepsgenoten kunnen vanaf 
het begin al goed plannen en ze 
weten goed wat ze willen, daar  
heb ik veel van geleerd.

Zou je andere studenten 
aanraden om mee te doen aan 
Made by 020?

Diego: Ik zou Made by 020 zeker 
aanraden aan andere studenten. 

Je leert op een leuke en gezellige 
manier nieuwe mensen kennen 
en je leert tegelijkertijd ook 
werken binnen een project. Ook 
merkte ik zelf hoe belangrijke 
goede communicatie is, hoe je 
dat het beste kan doen en hoe je 
het kan inzetten om samen wat 
moois te maken. Nikai: Zeker! Je 
steekt er sowieso iets van op. Het 
staat goed op je CV en je kan de 
ervaring altijd gebruiken. Aishani: 
Jazeker. Made by 020 is een mooie 
combinatie van het werken aan 
een maatschappelijke challenge  
en je eigen persoonlijke ont-
wikkeling! Mercedes: Ja, ik  
raad Made by 020 zeker aan! Ik 
praat er veel over op school en 
mijn klasgenoten vinden het leuk 
om te horen en willen volgend 
traject ook meedoen.     •

“Het voelt goed 
om een bijdrage te 
kunnen leveren aan 

de stad.” 
— deelnemer Mercedes

Presentatieworkshop bij BKB

In gesprek met Diego, Nikai, 
Aishani en Mercedes

Waarom deed je mee aan 
made by 020? 

Diego: Het leek mij heel leuk om te 
netwerken en mijn netwerk te ver-
groten. Nikai: Ik wilde meedoen 
omdat je op plekken komt waar 
je anders niet snel binnen zou 
komen. Aishani: Ik vond het vooral 
heel interessant dat je met je 
groepje aan een maatschappelijke 
challenge zou gaan werken. 
Mercedes: Toen jullie in de les 
kwamen vertellen over Made 
by 020 leek het me een heel 
leuk project. Je kan je netwerk 
vergroten en ik had niet veel te 
doen naast mijn studie, dus het 
leek me een goede kans om me- 
zelf verder te ontwikkelen.

Wat vond je het leukst aan het 
programma? 
Nikai: Ik vond het leukste dat 
je op veel plekken komt waar 
je normaal niet komt. Diego: 
Het leukste aan het programma 
vond ik dat je samen met (in 
eerste instantie) onbekende 
mensen aan de slag gaat om een 

gezamenlijke oplossing te zoeken 
voor een challenge, en dat je die 
nieuwe mensen echt leert kennen. 
Mercedes: Ik vond het leuk dat 
we echt mee kunnen denken over 
de leefbaarheid van Amsterdam. 
Het voelt goed om een bijdrage te 
kunnen leveren aan de stad. 

Wat heb je geleerd en welke 
vaardigheden heb je ontwikkeld?

Nikai: Ik vond voornamelijk het 
werken aan mijn professionaliteit 
het handigste, dit kan je namelijk 
later altijd goed gebruiken. Het 
is voor mij ook belangrijk als DJ. 
Diego: Ik heb vooral geleerd hoe 
belangrijk goed communiceren 
en samenwerken is. Ik was me 
voorheen niet bewust van het 
feit dat je in een korte tijd voor 
zo’n brede challenge zo’n toffe 
oplossing kan bedenken met zijn 
allen. Aishani: Ik ben best wel 
verlegen en ik durfde daardoor 
niet heel veel vragen te stellen. In 
mijn groepje ben ik steeds meer los 
gekomen terwijl ik dit altijd lastig 
vond bij mensen die ik niet goed 
ken. Ook merkte ik dat ik steeds 

meer durfde te zeggen tijdens 
netwerkgesprekken. Mercedes: 
Ik was niet echt sociaal maar ik 
heb het idee dat ik door Made by 
020 veel socialer ben geworden. 
Ik durfde eerst echt niet in een 
groepje te praten terwijl ik dat nu 
wel makkelijk doe en mijn mening 
durf te geven. Ook heb ik een beter 
beeld van wat mijn kwaliteiten zijn 
en hoe ik deze kan inzetten.

Welk bezoek bij een bedrijf is 
je het meest bijgebleven en 
waarom? 

Diego: Het netwerkgesprek 
met Tata Steel is mij het meest 
bijgebleven, omdat de professor 
die uitleg kwam geven echt vol 
passie sprak en ons goed heeft 
geholpen met het oplossen van 
de challenge. Het gesprek ging 
echt over onze challenge. Nikai: 
De workshop bij het Van der Valk 
hotel, omdat we de workshop 
kregen van de directeur. Hij was 
ook echt iemand die goed is in 
netwerken en daar steek je wel 
echt iets van op. Achteraf had 

Mercedes BoodieNikai ErselinaDiego van Sommeren Aishani Bissesar

“Ik was me voor- 
heen niet bewust  
van het feit dat  

je in een korte tijd 
voor zo’n brede 
challenge zo’n 

toffe oplossing kan 
bedenken met  

zijn allen.” 
— deelnemer Diego

We vroegen een aantal deelnemers om terug te 
blikken op het programma.

Interview



De deelnemers volgen 3 
workshops. Op deze foto 
zie je de netwerkworkshop 
van de directeur van Van 
der Valk Schiphol.

De teams gaan op bezoek 
bij bedrijven om te praten 
over hun challenge.  
Dit team ging naar het 
Amstelhotel. 
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Kickoff!

Alle deelnemers komen 
samen voor een 
feestelijke aftrap 
voor het programma.

Netwerk-
gesprek

25

Groeps-
bijeenkomst

Workshop

Wekelijks komen 
de teams samen om 
verder te werken aan 
hun challenge.

Highlights

Highlights 2017 / 2018



Tijdens de netwerk-
gesprekken leren de 
deelnemers ook be-
drijven en professionals 
kennen. Dit is bij 
fotomuseum Foam.

Made by 020 wordt 
feestelijk afgesloten 
met presentaties van 
de teams en een 
certificaatuitreiking.

26 27

Highlights

Challenges

Tijdens het traject zijn 
er challenges waar 
de teams prijzen mee 
kunnen winnen. Dit is 
een de winnende foto 
van de Social Media 
Challenge, van het team 
dat een workshop volgde 
bij de Politie.

Netwerk-
gesprek

Inhouse-
avond

Eindevent

In het midden van 
het programma is 
een Inhouseavond bij 
een groot bedrijf waar  
alle deelnemers elkaar 
weer ontmoeten.

Highlights 2017 / 2018
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HUMORISTISCH 
BESLUITVAARDIG 
PROFESSIONEEL 

DROMEND 
BEHULPZAAM 
ZORGZAAM 

RUIMDENKEND 
BETROUWBAAR 
DOELGERICHT 

MUZIKAAL 
BESLUITVAARDIG 
DOELGERICHT 

HUMORISTISCH 
BETROUWBAAR 
SOCIAAL 

KALM 
BEHULPZAAM 
SPONTAAN 

ONDERNEMEND 
STRESSBESTENDIG 
DOELGERICHT 

RUIMDENKEND 
BETROUWBAAR 
ZORGVULDIG 

DROMEND 
BESCHEIDEN 
ZORGZAAM 

GEMOTIVEERD 
BETROUWBAAR 
SOCIAAL 

KALM 
BESLUITVAARDIG 
SOCIAAL 

GEMOTIVEERD 
AMBITIEUS 
DROMEND 

KALM 
FLEXIBEL 
SPONTAAN 

RUIMDENKEND 
AMBITIEUS 
ZORGVULDIG 

DROMEND 
BEHULPZAAM 
ZORGVULDIG 

MUZIKAAL 
BESCHEIDEN 
PROFESSIONEEL 
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