ANBI publicatieverplichting – Conn-act 2018
Conn-act 2018 is een interactieproject waarbij jongeren met en zonder een beperking elkaar
ontmoeten en inspireren.
Conn-act speelt in op de afzondering van jongeren met een beperking, door participatie te creëren
door middel van gelijkwaardige interactie, belangstelling en dialoog tussen jongeren met en zonder
een beperking. Hierdoor levert het een bijdrage aan het isolement en de sociale redzaamheid van
jongeren met een beperking en aan positieve beeldvorming tussen jongeren met en zonder een
beperking. Conn-act staat voor gelijkwaardigheid; samen in contact op een actieve manier. Er is geen
sprake van hulp of de zogenaamde ‘afleiding’; de beperking wordt juist gezien als inspiratiebron.
Wat doet Conn-act?
1. Conn-act; Het maatjesproject; Jongeren met en zonder beperking worden met elkaar gekoppeld.
Zij ondernemen vrijetijdsactiviteiten die in het teken staan van enerzijds het ontdekken en/of delen
van hun talent en anderzijds samen uitdagingen aan gaan;
2. Ontmoet Conn-act; Het maatjesproject wordt verbonden met het bedrijfsleven door koppels een
dienst te laten leveren of door hun verhaal te vertellen en/of door medewerkers de kans te bieden
om een koppeling te ervaren met iemand met een beperking;
3. Conn-act Onderweg; Presentaties bij zorginstellingen en op basis-, voortgezet, middelbaar en
hoger (beroeps)onderwijs rondom bewustwording en inspiratie;
4. Conn-act Together; Kleinschalige events rondom ontmoeting en verbinding tussen jongeren met
en zonder een beperking, georganiseerd door studenten.
In 2018 hebben alle 20 koppels het Maatjesproject succesvol afgerond en zijn dus samen 7
ontmoetingen aangegaan. Deelnemers zijn positief over hun deelname. Ze zijn een onbekende
uitdaging aangegaan, hebben zichzelf en de ander uitgedaagd tot persoonlijke ontwikkeling en zijn
door de ander geïnspireerd. Ook zijn ze verrast door nieuwe inzichten. Zo hebben ze ingezien dat hun
leefwerelden veel dichter bij elkaar liggen dan van tevoren verwacht, een inzicht dat de koppels
dichter tot elkaar heeft gebracht. Ook hebben meerdere deelnemers aangegeven dat er een echte
‘klik’ is ontstaan die tot gelijkwaardige vriendschappen heeft geleid.
Door middel van Ontmoet Conn-act heeft er interactie en ontmoeting plaatsgevonden tussen
jongeren met en zonder een beperking en het bedrijfsleven. De medewerkers geven aan meer kennis
te hebben over hoe de doelgroep te bejegenen, meer kennis te hebben over hoe (het eerste) contact
te kunnen maken en meer inzicht te hebben over de doelgroep. De koppels hebben kennis gemaakt
met een wereld die zij niet dagelijks treffen en hebben anderen kunnen inspireren met hun verhaal.
Er zijn vijf koppels bij vijf verschillende organisaties langs geweest met een bedrijfsontmoeting. In
totaal zijn er 61 medewerkers betrokken geweest uit de volgende organisaties: Pathé Schouwburg,
Openbaar Ministerie, Zuiderstrand Theater, Drie Essen en Starbucks Coffee Company.
Conn-act Onderweg heeft veel jongeren kunnen bereiken met de 6 presentaties. Er hebben vijf
presentaties plaatsgevonden binnen het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs met een bereik van
136 studenten. Ook heeft er een extra presentatie plaatsgevonden binnen een woonvoorziening met
12 bewoners met een beperking. Tijdens de discussies tussen de studenten en de presentatoren zijn
de volgende thema’s aan bod gekomen: vooroordelen, buitensluiten, mogelijkheden, een inclusieve
samenleving, eenzaamheid en talenten.

De events van Conn-act Together zijn stuk voor stuk een succes geweest. Deelnemers zijn verrast,
hebben een leuke middag/avond gehad en ogen zijn geopend. Opvallend is dat sport & spel en koken
de voorkeur hebben en hiermee verbinding tussen de doelgroepen bereikt wordt. De invulling van
het event is duidelijk het middel om vervolgens ontmoeting tussen de verschillende doelgroepen te
bewerkstelligen. De verschillende leefwerelden worden ontdekt en beeldvorming over elkaar wordt
positief versterkt. Er zijn 5 events georganiseerd met in totaal 80 deelnemers zonder en 95
deelnemers met een beperking.

