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Factsheet 2014
Aantal studenten in 2014:

89

Aantal wijken in 2014:

7

Aantal woningen in 2014:

35

Aantal buurthuizen:

8

Aantal thema avonden:

5 (veiligheid, ken je wijk, pedagogiek en
didactiek, creatief, eindpresentaties
studiejaar)

Totaal aantal deelnemers:

26.676 (regulier, vakantie, incidenteel,
contactgezin)

Aantal reguliere activiteiten:

375

Aantal deelnemers reguliere activiteiten:

21.695

Aantal deelnemers vakantie activiteiten:

1922 (Krokus, Mei, Zomer, Herfst en
Kerstvakantie + voetbaltoernooi)

Aantal deelnemers incidentele activiteiten:

2742

Aantal contactgezinnen:

63 (aantal volwassenen 130, aantal
kinderen 187)

VoorUit doelstelling 2014: Bijdragen aan sociale cohesie in de wijk
door participatie van bewoners te bevorderen.
VoorUit doet dit door middel van drie pijlers: ontmoeting, taal en talent en duurzaamheid.
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Ontmoeting

De buurthuizen van VoorUit zijn een plek waar studenten en bewoners het initiatief nemen
om elkaar te ontmoeten. De buurthuizen bevinden zich in de wijk en meestal zelfs in het
portiek waar de studenten wonen. De activiteiten in het buurthuis staan open voor iedereen.
Elk buurthuis is goed geoutilleerd; in 2014 heeft de Reimerswaalbuurt een digibord gekregen
en is het interieur van het studiehuis beschilderd door internationale studenten. Stichting
Present hielp mee om het buurthuis in Slotervaart herkenbaar en uitnodigend te maken en
daardoor het straatbeeld een vrolijker en veiligere uitstraling te geven.
Naast de fysieke ontmoetingsplek creëert VoorUit vooral ontmoeting tijdens activiteiten. De
vraag uit de wijk is hierbij leidend. Het merendeel van de activiteiten hebben een regulier
karakter doordat ze wekelijks plaatsvinden. Daarnaast worden er met regelmaat
evenementen georganiseerd. Een mooi voorbeeld van een verbindende activiteit was Super
Sint Maarten, een optocht waar veel wijkbewoners uit Slotermeer en Geuzenveld aan mee
hielpen en in mee liepen.
Contactgezinnen:
De inzet van VoorUit reikt veel verder dan de werkvloer van het buurthuis. Immers, de
studenten wonen in de wijk waar ze werken. Een kenmerkend onderdeel van het project is
het contactgezin, waarbij studenten wekelijks een vast gezin in de wijk bezoeken. Door
ontmoetingen zoals deze groeit wederzijds begrip en wordt sociale segregatie tegengegaan.
Er ontstaan waardevolle vertrouwensrelaties en sociale netwerken die zelfs na het verlaten
van het project blijven bestaan. In 2014 waren er 74 contactgezinnen met onder andere een
Marokkaanse, Afghaanse, Peruaanse, Turkse, Ghanese, Iraakse en Nepalese achtergrond.
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Taal en Talent

Middels educatieve activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen van taal en talent wil
VoorUit bewoners kansen bieden. De Nederlandse taal en het benutten van talent zijn de
toegang tot onderwijs, werk en zelfredzaamheid. Daarom ondersteunen studenten kinderen
bij hun huiswerk en bieden zij volwassenen de kans een hoger taalniveau te bereiken door
het aanbieden van taallessen, conversatielessen en computerlessen.
Door aan te sluiten bij de talenten van bewoners wordt zelfstandigheid gestimuleerd.
Vanwege de kleinschalige activiteiten is er veel ruimte voor persoonlijk contact. De
buurthuizen zijn laagdrempelig; studenten vangen daardoor veel signalen op en verwijzen
indien nodig door naar andere instanties. Zo helpt VoorUit ook kwetsbare bewoners hun weg
te vinden in de maatschappij.
VoorUit is ook voor deelnemende studenten een onvergetelijke leerschool. Het
enthousiasme van de deelnemers werkt aanstekelijk en straalt af op de wijk. Studenten
ontwikkelen hun eigen talenten en zetten deze in tijdens hun werk. Zo startte er in 2014 een
schaakclub op school en een muziekclub die resulteerde in een heuse wijkband. Om de
kwaliteit van het project te waarborgen besteedt VoorUit volop aandacht aan training (zoals
EHBO en Taal voor het Leven) en intensieve begeleiding van de studenten.
Hoogtepunt in de strijd tegen laaggeletterdheid was de nominatie van VoorUit bij de
Nationale Alfabetiseringsprijzen 2014 van Stichting Lezen en Schrijven. Uit de vele
ingezonden plannen werden vier projecten gekozen. Helaas heeft VoorUit niet gewonnen,
maar de nominatie is een mooie kroon op het werk. Bij de uitreiking van de prijzen kwam
VoorUit in contact met de Lions Amsterdam. Gezamenlijk hebben we de handen ineen
geslagen om een Groot Dictee van Amsterdam Nieuw-West te organiseren. De kinderen
gingen aan de slag met een Dolfje Weerwolfje dictee, de volwassenen kregen een mooi
dictee van VoorUiter Kiza Magendane voorgelezen.
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In 2014 zijn vele samenwerkingen in de wijk tot stand gekomen om de deelnemers van
VoorUit te ondersteunen bij talentontwikkeling. Er waren workshops van: ZID theater, Circus
Elleboog, WOW, Enactus en vanaf september liep Annelies den Boon, student van de
Academie voor Beeldende Vorming, stage in de VoorUit wijken. Zij heeft de kunstclubs een
boost gegeven door de studenten te laten werken met vernieuwende materialen en
technieken.
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Duurzaamheid

Door talenten van studenten te koppelen aan wensen van bewoners ontstaan er hechte
samenwerkingen. VoorUit gelooft in de kracht van de wijk en investeert daarom in initiatieven
die zelfstandig door bewoners kunnen worden voortgezet. VoorUit wil sleutelfiguren in de
wijk actief betrekken bij het verwezenlijken van deze ambitie. Door duurzame allianties te
sluiten met partners in de wijk creëert VoorUit een integrale aanpak waarin bewoners en
studenten elkaar versterken. Met deze werkwijze wil VoorUit een blauwdruk zijn voor andere
organisaties.
Duurzaamheid heeft vele facetten. In Slotervaart heeft het team zich actief bezig gehouden
met het terugdringen van energieverspilling. Zij organiseerden een energieweek waarin de
kachel in het buurthuis uitging. De kinderen gingen als echte Energy Agents op pad om
bewoners bewust te maken van hun energieverbruik.
In verschillende VoorUit wijken kwamen buurtbewoners incidenteel en structureel als
vrijwilliger helpen bij de activiteiten in het buurthuis.
Veel VoorUit studenten nemen plaats in de lokale regiegroep. Op die manier houden ze
vinger aan de pols bij wat er speelt in de wijk en kunnen ze meebeslissen over de verdeling
van budgetten en anticiperen op mogelijke samenwerkingen. Een groot percentage oudVoorUiters blijft in de wijk wonen na afronding van het project.
Om duurzame relaties in de wijk tot stand te laten komen werkt VoorUit samen met
wijkinitiatieven, doet mee aan debatten, levert input voor de gebiedsanalyses en is een
vraagbaak voor actieve bewoners.
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Thema’s in 2014
De activiteiten en doelstellingen van VoorUit zijn in 2014 op een meer thematisch manier
ingedeeld. Op deze manier wordt meer aansluiting gevonden bij samenwerkingspartners en
inzicht gegeven in de veelzijdigheid van het werk.
Zelfredzaamheid
Het vermogen van een mens om voor zichzelf te zorgen en in het specifieke geval van
VoorUit voornamelijk om sociaal te kunnen participeren. We hebben ons in 2014 gericht op
bewoners die minder kansen krijgen om mee te doen. Tijdens de eerste workshopdag van
het studiejaar kwamen alle VoorUit studenten samen en konden zij meedingen naar een
geldbedrag voor Het Beste Idee Ooit. Ze mochten een activiteit bedenken met als insteek het
bereiken en activeren van bewoners en het verbinden van de bewoners aan elkaar om deze
bewoners hulp en een leuke tijd aan te bieden. Dit resulteerde in de ‘Cultuur van je Buur’avonden in Slotermeer. Tijdens deze avonden staat één cultuur centraal. Bewoners met
deze culturele achtergrond helpen mee met koken en het samenstellen van het programma
om hun cultuur uit te lichten en andere bewoners uit te nodigen hun cultuur te leren kennen.
Op deze manier leerden de bewoners niet alleen elkaar kennen maar werd er ook een
laagdrempelige feestelijke avond georganiseerd.
In Laan van Spartaan bedachten de studenten de Schakel. Een vraag en aanbod bord dat in
de galerij opgehangen kon worden en waarbij er gematched werd tussen bewoners.
In Geuzenveld werd de TalentExpress uitgevoerd. Een 15 tal vrouwen uit de wijk ging onder
begeleiding van de studenten zelf activiteiten bedenken en uitvoeren voor hun
buurtbewoners. Uiteindelijk is de groep vrouwen zelf doorgegaan met deze activiteit.
Schoon, heel en veilig
Bewoners zelf en de wijk als geheel kunnen pas zelfredzaam worden als is voldaan aan de
basisvoorwaarden op het terrein van schoon, heel en veilig. Dit is niet alleen de taak van de
corporaties, VVE’s en de stadsdelen maar vooral van de bewoners zelf. VoorUit draagt bij
aan dit thema door regelmatig in samenwerking met partners in alle wijken
schoonmaakacties te houden met bewoners. In Slotermeer hebben we een hele speciale
schoonmaakploeg. Kinderen van de Heldringschool die speciaal onderwijs volgen komen
elke week met een bus en een begeleider, samen met VoorUit studenten de Dobbebuurt en
het Gerbrandy Park schoonmaken.
In oktober 2014 werd de Veiligheidsaward van stadsdeel Nieuw-West uitgereikt. VoorUit was
met het initiatief ‘VoorUit met de Kar’ in Osdorp de Punt één van de twee genomineerden.
Helaas ging Ara Cora er net met de prijs vandoor, maar de nominatie gaf een goede boost
aan het nadenken over veiligheid in de wijk en de rol die de studenten daarin kunnen spelen.
Onderdeel van schoon, heel en veilig is ook groen. Zowel in Osdorp de Reimerswaalbuurt
als in Slotervaart zijn moestuinprojecten gestart. Door de bewoners de mogelijkheid te geven
een moestuin te krijgen en ze verantwoordelijk te maken voor hun eigen stukje moestuin
stijgt de betrokkenheid bij de buurt. De meest lekkere groentes werden verbouwd en tijdens
het oogstfeest werd er volop gekookt en geproefd!

Kwetsbare bewoners
In de wijken waar VoorUit actief is, wonen relatief veel kwetsbare bewoners. Er is sprake van
lichamelijke en psychische problematiek, maar ook verslaving, eenzaamheid en ouderdom.
In Osdorp de Punt is een actieve samenwerking met Stichting Philadelphia (bewoners met
een verstandelijke beperking) en de Volksbond (dak- en thuislozen en ex-verslaafden)
gevonden. Samen met en voor de bewoners worden activiteiten georganiseerd, maar de
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VoorUiters zijn er ook om een gesprek te hebben en als een maatje voor de bewoners te
fungeren. In samenwerking werd een Kerstkaraoke georganiseerd, dat was een groot
succes!
VoorUit werkte in 2014 nauw samen met Samen Doen. Er werden situaties gesignaleerd die
de studenten niet alleen konden of wilden oplossen. Door de inzet van de professionals van
Samen Doen werd er op een goede manier samen aan een oplossing gewerkt. De studenten
vonden het fijn een contactpersoon in de wijk te hebben waar zij mee kunnen sparren en die
hen kan begeleiden in moeilijke situaties.
Gezond gewicht
Gezondheid is al langer een thema waar VoorUit mee bezig is. In 2014 is de keuze gemaakt
om niet langer limonade en koekjes aan te bieden tijdens de activiteiten, maar water en
fruit/groente (Fruit VoorUit). Zeker in het begin riep dit nogal wat weerstand op, niet alleen bij
de deelnemers maar ook bij de studenten. Maar achteraf is iedereen blij dat er in het
buurthuis aandacht wordt besteed aan gezonde voeding!
Elke wijk heeft een kookclub waarin gezond gekookt werd. Middels een educatieve inleiding,
schijf van vijf, ingrediënten, techniekkennis en instructiefilmpjes werden de deelnemers
voorbereid op het koken. Aan het einde van de les was het meestal smikkelen van de
zelfgemaakte gezonde gerechten. De kookclub wordt vaak gecombineerd met het bijhouden
van een moestuin door de studenten en de bewoners.
Er is in 2014 veel aandacht besteedt aan sport en bewegen als onderdeel van een gezond
leven en gewicht. In elke wijk waren tal van sportclubs en elke wijk had een voetbalclub. We
hebben op 29 juni 2014 de eerste editie van het VoorUit voetbaltoernooi georganiseerd. Uit
alle wijken waren kinderen uit groep 5/6 en groep 7/8 vertegenwoordigd om tegen elkaar te
spelen. Wat een feest!
Educatie
VoorUit wil graag in de keten van educatieve aanbieders een rol spelen. Daarom zijn we
betrokken bij het gesprek over de pedagogische aanpak in de wijk. We hebben een goed
contact met de scholen. VoorUit biedt ondersteuning in de vorm van werkstukbegeleiding,
Engelse les, woordenschatles en huiswerkbegeleiding. De terugkoppeling naar de school is
hierbij uitermate belangrijk. We werken o.a. samen met de Slootermeerschool,
Timotheusschool, ’t Koggeschip, de Toekomst, El Khadisia en de Sint Lukasschool.
Door de samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam wordt er veelvoudig onderzoek
gedaan naar de werkzame factoren van VoorUit in zijn geheel en van de verschillende
onderdelen binnen het project. De onderzoeken worden ook gedeeld met partners en andere
belanghebbenden om op die manier meer inzicht te geven in de processen.
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Project partners:

Met dank aan alle financiers en samenwerkingspartners.
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