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Stichting Interculturele Dienstverlening is een nieuwe stichting die een overrompelende groei
meemaakt. De stichting groeit in een jaar tijd van nul naar 300 medewerkers met een gesubsidieerde
baan en afdelingen gericht op training en opleiding, schuldhulpverlening, leefbaarheidsprojecten.
Tevens krijgt StIDA de beschikking over landelijke en Europese fondsen om projecten op te zetten op
het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid en media Wat ontbreekt is een afdeling
Communicatie die de in- en externe communicatie kan organiseren, de organisatie weet te
profileren, laagdrempelige wervingscampagnes kan organiseren, fondsen kan werven en binnen- en
buitenlandse gasten kan ontvangen.
Werk aan de winkel! De directie verzoekt mij de afdeling Communicatie op te bouwen en stevig te
verankeren in de organisatie. Vanaf de eerste dag wordt de basis gelegd voor een ijzersterke relatie
met de directie en het bestuur van StIDA. De samenwerking met de directie kenmerkt zich door
flexibiliteit, pragmatisme en gericht inspelen op de waan van de dag. In een stevig tempo wordt de
afdeling opgebouwd. Binnen een jaar komen er drie medewerkers bij. Tevens stuur ik wervingsteams
aan bestaande uit 10 medewerkers per team. Deze teams worden ingezet om bewoners te werven
voor de trajecten op het gebied van inburgering, werkgelegenheid en trainingen en opleidingen. De
in- en externe communicatie wordt opgepakt via een intern en extern bulletin,
informatiebijeenkomsten en presentaties en rondleidingen in Amsterdam Zuidoost voor gasten uit
binnen- en buitenland.
Gasten zijn Princes Beatrix, Minister Pronk, Wouter Bos en binnen- en buitenlandse delegaties van
professionals en parlementariërs. Ik organiseer de bijeenkomsten, leid de delegaties en verzorg de
presentaties, samen met de medewerkers van de verschillende afdelingen en de collega’s van
stadsdeel Zuidoost. StIDA genereert hiermee veel vrije publiciteit en komt op de kaart. Mede op basis
van mijn persberichten en woordvoering.
In de periode bij StIDA stel ik projectvoorstellen samen voor het verkrijgen van landelijke en
Europese subsidies voor zorgprojecten en de inrichting van computerleslokalen. Hierdoor komt er
een ruim budget beschikbaar. StIDA Computer Center: digitale ruimtes in buurthuizen in Amsterdam
Zuidoost.
Na vier jaar laat ik een sterke afdeling Communicatie achter. Mijn interim opdracht zit erop en een
nieuw hoofd Communicatie is aangetrokken om het werk te continueren. De directie is bijzonder
tevreden met de opbouw van de afdeling Communicatie, mijn resultaatgerichte aanpak en mijn
kracht om op alle niveaus goede contacten op te bouwen met mensen binnen en buiten de
organisatie.
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