
1 

 

 

 

Jaarverslag VoorUit 2013 
In 2013 heeft Stichting Studenten voor Samenleving het VoorUit Project uitgevoerd. Bij het VoorUit 

Project ontvangen ruim zestig universitaire studenten gratis huisvesting in aandachtswijken in 

Amsterdam in ruil voor minstens tien uur per week maatschappelijke inzet in dezelfde wijk. Het doel: 

zorgen voor een betere cohesie in aandachtswijken, met educatie als middel. 

 

Het jaar 2013 in cijfers 

VoorUit bestond zes jaar in 2013. Gedurende deze jaren is er een groei geweest in het aantal 

studenten, wijken waarin VoorUit werkzaam is, activiteiten die zijn uitgevoerd en het registreren en 

onderzoeken van de resultaten. 

 

In onderstaande afbeelding volgt een gevisualiseerde weergave van het project: 

In 2013 zijn dertig woningen en zeven buurthuiswoningen beschikbaar gesteld door de Amsterdamse 

woningcorporaties. Vierenzestig studenten van de VU en de UvA hebben gezamenlijk 18.902 

deelnemers bereikt.  De deelnemers zijn vooral van Marokkaanse afkomst en er is een groot aantal 

meisjes dat deelneemt aan de VoorUit activiteiten. De verdeling tussen de aangeboden 

huiswerkbegeleidingsactiviteiten en de overige ‘creatieve’ activiteiten is goed in balans. In 2013 is 

een start gemaakt met het actiever betrekken van volwassen, door meer taal- en conversatie lessen 

in te zetten en activiteiten op het gebied van ouderbetrokkenheid te ontwikkelen.  
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Het contactgezin is een prachtig voorbeeld van een activiteit die mogelijk wordt gemaakt doordat 

studenten ook in de wijk wonen. Het contactgezin is een vorm van mentorschap waarbij een student 

een hechte band opbouwt met een gezin uit de wijk. Het belangrijkste is dat de student en het gezin 

elkaar goed leren kennen, waardoor het wereldbeeld van beiden vergroot wordt. Het is integratie op 

microniveau en leidt tot prachtige uitwisselingen en hechte relaties. Alle studenten hebben tijdens 

hun tijd bij VoorUit een contactgezin waarmee ze nog lang na deelname contact houden. Met deze 

activiteit bereiken we nog 64 extra gezinnen. 

 

Hoogtepunten 2013 

Naast de reguliere activiteiten en doelstellingen van VoorUit zijn in 2013 de volgende mijlpalen 

bereikt: 

 

LAAN VAN SPARTAAN 

In september 2013 werd het VoorUit Project uitgebreid met een zevende wijk: Laan van Spartaan in 

stadsdeel West. Door de goede resultaten die VoorUit in voorgaande jaren boekte heeft 

woningcorporatie Ymere ons gevraagd om te starten in Laan van Spartaan. Een andere wijk dan de 

reguliere aandachtswijken waar VoorUit aanwezig is omdat er sprake is van een nieuwbouw situatie. 

Echter, de beheersproblemen zijn gebleven. Vier studenten zijn met veel energie begonnen aan huis-

aan-huis gesprekken met de bewoners om te inventariseren waar behoefte aan is. Dit heeft geleid 

tot een aantal goedlopende activiteiten, een actieve bewonerscommissie, waardevolle contacten 

met partners in de wijk. Én het bereiken van deelnemers uit koopwoningen, de vrije sector huur en 

sociale huur woningen.  

 

MOVISIE PRIJS 

Ieder jaar reikt Movisie de participatieprijs uit. In 2013 was het thema Jongerenparticipatie. Wij 

hebben het VoorUit Project (immers: voor en door jongeren) aangemeld en kwamen via een 

voorselectie bij de laatste 30 projecten terecht. Op vrijdag 8 november kreeg het VoorUit Project 

tijdens een feestelijke happening door juryvoorzitter Hans Spekman een “Eervolle Vermelding” 

uitgereikt. Een mooie kroon op ons werk!   

 

DEBAT 5 DECEMBER 

VoorUit stond op 5 december 2013 centraal tijdens het universitaire debat "Wijk in de maak", onder 

leiding van VU-moderator Felix Rottenberg. Universiteit, overheid, bedrijfsleven en studenten gingen 

met elkaar in debat over de maakbaarheid van de wijk en welke rol alle partijen daarin hebben. Is 

VoorUit het ideale model voor vernieuwing van de wijk? Hoe kunnen meer studenten betrokken 

worden en gemotiveerd worden om community service te doen tijdens hun studie? Er werd 

gediscussieerd en geconcludeerd dat VoorUit belangrijk is voor de stad en zijn inwoners. Ter 

gelegenheid van het universitaire debat is er een film over VoorUit gemaakt. Bekijk deze hier: 

https://vimeo.com/84682866 

 

ALLIANTIE LAAGGELETTERDHEID 

Op 29 november 2013 hebben wij samen met dertig andere organisaties in Amsterdam onze 

handtekening gezet onder de “Alliantie overeenkomst” van Taal voor het Leven, om de krachten te 

bundelen voor een beter geletterd Amsterdam.  
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LOKALE OVERDRACHT 

Vooruit streeft er in haar activiteiten naar om zoveel mogelijk bewoners te betrekken en 

verduurzaming te bewerkstelligen door zelfredzaamheid, ouderbetrokkenheid en vrijwilligerswerk te 

stimuleren.  

 

Samenwerking en partners 

Het VoorUit Project wordt ondersteund door woningcorporaties Ymere, Eigen Haard, Rochdale, 

Stadgenoot en De Alliantie . Ook de stadsdelen West en Nieuw-West en de Vrije Universiteit en de 

Universiteit van Amsterdam hebben bijgedragen aan de continuïteit van VoorUit. In 2013 is een 

begin gemaakt met actieve fondsenwerving bij (particuliere) fondsen. Dit heeft geleid tot een 

substantiële dekking van de begroting. Dankzij de ingeslagen weg kan VoorUit werken aan de 

professionalisering van de organisatie. In 2014 zal dit verder worden uitgewerkt door middel van een 

personeelsstrategie, een onderzoekswerkgroep en een bedrijven denktank.  

 

Studenten en activiteiten 

Er werken 64 studenten van de VU en de UvA bij VoorUit. Er zijn diverse leeftijden, verschillende 

opleidingen en achtergronden vertegenwoordigd in het project. Het merendeel van de studenten 

blijft langer dan één studiejaar actief bij VoorUit. De helft van de studenten wil graag na deelname 

aan het project in de wijk blijven wonen en ongeveer 25% blijft werkelijk wonen in de wijk.  

 

De uitgevoerde activiteiten houden het midden tussen de vraag uit de wijk (vaak inzichtelijk gemaakt 

via bewonersavonden, huis-aan-huis gesprekken en contact met de buurtbewoners en partners) en 

de interesse van de studenten. Zo is er in Bos & Lommer de Kolenkit een actieve muziekclub met een 

VoorUit band en draait een student in Geuzenveld een succesvolle hiphop dansles. 

 

De studenten worden tijdens het werk goed begeleid en krijgen verdieping aangeboden op thema’s 

die spelen tijdens de twee maandelijkse Thema avonden. De thema’s die in 2013 behandeld werden: 

De kracht van positief opvoeden, Woordenschat, Kinderen en social media, Pedagogiek en Didaktiek, 

Participatie en EHBO. 

Aan het einde van het studiejaar is er een feestelijke afsluiting in aanwezigheid van alle partners. 

Naast een algemene evaluatie van de projectleiding, zowel in woorden als in cijfers, hadden alle 

teams een stukje voorbereid: een gedicht, film of toneelstuk. Het één was nog mooier dan het ander, 

maar wat als een rode draad door de avond heen liep was het enthousiasme en het tomeloze geloof 

van de studenten in VoorUit, en het bewijs dat zij zelf ook zoveel hebben geleerd van hun tijd bij 

VoorUit. Een prachtige afsluitende avond van alweer een VoorUit- (studie)jaar. 

 

(Wetenschappelijk) onderzoek 

Naast de inzet van de studenten bij VoorUit biedt het project ook vele mogelijkheden voor 

onderzoek en stages. In 2013 is er onder andere onderzoek gedaan naar: 

- Religiositeit van moslims in de Kolenkitbuurt 

- Maatschappelijke kosten- en batenanalyse van de aanpak Laaggeletterdheid 

- Contactgezinnen onderzoek 

- ‘Code-switching’ (navigeren tussen verschillende werelden) van migrantenkinderen. 

-  VoorUit: de manier van werken, werkzame factoren en de beweegredenen van deelnemers 

en studenten. 
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Eind 2013 is een VoorUit onderzoekswerkgroep opgericht met als doel meer 

onderzoeksmogelijkheden te bieden, maar ook in te spelen op de ontwikkelingen op het gebied van 

Community Service en het in kaart brengen van de resultaten van VoorUit. 

 

 

Amsterdam, mei 2014 


