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Projectsamenvatting 
Met VoorUit wil Stichting Studenten voor Samenleving de sociale cohesie in de aandachtswijken in Amsterdam 
vergroten door de participatie van bewoners te bevorderen. Om dit te realiseren worden, vraaggericht, verschillende 
maatschappelijk relevante activiteiten georganiseerd door studenten van de VU, de UvA en Hogescholen.

Studenten krijgen woonruimte aangeboden en als tegenprestatie zetten zij zich minimaal 40 uur per maand, in voor activiteiten 
in de wijk waar ze wonen. Activiteiten zijn onder andere huiswerkbegeleiding, computerles, Nederlandse les, contactgezinnen 
(maatjesproject), culturele activiteiten, gesprek met de wijk, beheer buurtkamers en vormings-, sport- en spelactiviteiten voor 
kinderen, jongeren, volwassenen, senioren en speciale groepen bewoners.

Voor de komende projectperiode (September 2018 t/m Augustus 2020) heeft VoorUit een aantal ambities. Met als thema: 
“VoorUit verbindt de wijk” wil VoorUit haar activiteiten verduurzamen door middel van de implementatie van Community 
Service Learning (CSL) en wijkbewoners stimuleren en activeren door de inzet van wijkplan 2.0. VoorUit heeft bewezen 
resultaten opgeleverd (bestaansrecht is aangetoond). VoorUit inzet is onverminderd nodig in Amsterdamse wijken, we 
gaan vol energie door. En blijven ons zelf ook voortdurend ontwikkelen. Daarom nu de nieuwe ambitie om activiteiten te 
verduurzamen door inzet CSL en wijkplan 2.0. We zetten daarbij in de wijk meer studenten in. Niet alleen de VoorUit student 
die in de wijk woont, maar daaraan toegevoegd studenten die meewerken in de CSL projecten en in het uitvoeren van 
wijkplan 2.0.

Samenvatting
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1.  Inleiding

Als VoorUit waren we al langer overtuigd van de opbrengsten van onze aanpak en werkwijze. Het onderzoek bevestigt 
dit en laat het bestaansrecht van VoorUit zien. 

Wij zetten ons werk graag voort en hebben voor de komende projectperiode (September 2018 t/m Augustus 2020) een 
aantal ambities. Via het thema: “VoorUit verbindt de wijk” wil VoorUit haar activiteiten verduurzamen door middel van de 
implementatie van Community Service Learning en wijkbewoners stimuleren en activeren door de inzet van wijkplan 2.0. 

In 2007 is VoorUit begonnen in twee wijken. Momenteel zijn we actief in negen wijken in Amsterdam. Jaarlijks zetten meer 
dan 75 studenten zich in om via participatie de sociale cohesie tussen de bewoners onderling, in de wijk en die van de 
studenten te bevorderen. Via een projectmatige wijze van werken wordt structureel sociaal kapitaal opgebouwd.

Om dit te realiseren worden vraaggericht verschillende maatschappelijk relevante activiteiten gegeven of georganiseerd. 
In samenspraak met bewoners en partners wordt er voor elke wijk maatwerk geboden. In de periode 2018-2020 wordt 
zowel het vertrek uit wijken voorzien, waar de stedelijke vernieuwing wordt afgerond, als de opstart van nieuwe teams in 
gebieden waar herinrichting een impuls krijgt.

Vanuit de overheid wordt steeds meer een beroep gedaan op burgers om actief te participeren in de samenleving. Dit vanuit 
het perspectief dat burgerparticipatie op zowel individueel als op maatschappelijk niveau een positief effect lijkt te hebben. 
Sinds 2008 is VoorUit, in de aandachtswijken in Amsterdam, hier al succesvol mee bezig. VoorUit is een participatieproject 
waarbij studenten in ruil voor woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de (aandachts)wijk waar ze wonen. 
Het doel van VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie in de wijk door participatie van bewoners te bevorderen. 
Waarbij gewerkt wordt aan het realiseren van kennismaking en uitwisseling tussen verschillende culturen. De gedachte is dat 
meer verbondenheid tussen bewoners in de wijk uiteindelijk leidt tot een prettige leefomgeving voor iedereen. De studenten 
van VoorUit zijn daarbij de verbindende schakel en activeren bewoners om deel te nemen aan buurtactiviteiten en om zelf 
initiatieven voor hun buurt te ontplooien.

Na 10 jaar, honderden activiteiten en tienduizenden ontmoetingen verder, was VoorUit nieuwsgierig naar de mate waarin en 
de wijze waarop wij erin slagen onze doelstellingen te realiseren. Daarom is een proces- en effectenevaluatie uitgevoerd door 
Jaap Noorda en adviesbureau Pit, waarbij is nagegaan wat de methodische ingrediënten van de werkwijze van VoorUit zijn. 
Ook zijn de effecten verkend die worden gerealiseerd bij zowel de wijkbewoners als de participerende studenten. De uitkom-
sten uit het onderzoek zijn waardevol en bevestigen de meerwaarde van VoorUit. Een aantal relevante uitkomsten is:

• Een belangrijke reden voor bewoners om deel te nemen aan activiteiten van VoorUit is het plezier en de gezelligheid. 
 De mogelijkheid voor leuke ontmoetingen met de buurt is niet alleen een motivatie voor deelname maar wordt door 
 wijkbewoners ook gewaardeerd als ‘opbrengst’ van het contact met VoorUit. 
• Daarnaast voelt ongeveer twee derde van de wijkbewoners zich meer verbonden met de buurt door hun deelname aan 
 VoorUit. De hulpvaardigheid van bewoners die deelnemen aan VoorUit neemt doorgaans toe. 
• Ook breiden bewoners die deelnemen aan VoorUit over het algemeen hun sociale netwerk uit. De overgrote meerderheid 
 geeft aan nieuwe mensen te hebben leren kennen door hun deelname aan VoorUit.
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2.  Aanleiding

De eerdergenoemde veranderingen zijn wel van invloed op de organisatie VoorUit en haar aanpak/werkwijze. VoorUit is 
tijdelijk aanwezig in een wijk, zolang ze samen met de partners een opdracht voor zichzelf ziet. VoorUit is een middel om 
een wijk te versterken, meestal in een periode van stedelijke vernieuwing. Wanneer die opgave gerealiseerd is (nieuwe of 
gerenoveerde woningen, meer variatie in de samenstelling van de buurtbewoners) komt het moment dat VoorUit uit een 
wijk vertrekt om in een andere wijk, waar zij harder nodig is, weer aan de slag te gaan. 

Gezien bovenstaande wil VoorUit de komende projectperiode van twee jaren invulling geven aan de volgende strategie 
doelstellingen:

• Vormgeven aan een verduuzamingsstrategie waarbij de impact van VoorUit behouden blijft bij vertrek van VoorUit uit 
 de wijk. Hierbij wordt Community Service Learning (CSL) ingezet. Bij Community Service Learning zetten studenten hun 
 academische vaardigheden in bij het oplossen van actuele, maatschappelijke vraagstukken in het kader van hun studies. 
 Doordat CSL naar verwachting structureel onderdeel wordt van studieprogramma’s kunnen activiteiten verduurzamen en 
 in belangrijke mate zelfvoorzienend zijn.  
• Nog sterker invulling geven aan actief burgerschap en zelfredzaamheid door bewoners zelf in staat te stellen 
 om activiteiten te organiseren. Dit d.m.v. wijkplan 2.0.

VoorUit is een reactie op leefbaarheidsproblemen in aandachtswijken in Amsterdam. Deze wijken kenmerken zich naast 
integratie- en participatieproblematiek door problemen rondom wonen, werken, leren, opgroeien en veiligheid. Op deze wijken 
richt VoorUit zich vooral.

De afgelopen 10 jaar is er al veel veranderd in de wijken. De samenstelling van de wijken is veranderd, de economie heeft 
een vlucht naar voren genomen waardoor veel sociale woningen zijn gerenoveerd of nieuw (bij)gebouwd. De stedelijke 
vernieuwing krijgt komende jaren een nieuwe impuls. De overheid in Amsterdam zet steeds meer in op burgerparticipatie en 
zelfredzaamheid. Tegelijkertijd hebben woningcorporaties de opgave minimaal 30% van de sociale huurvoorraad te verhuren 
aan kwetsbare mensen. Deze combinatie stelt de buurten voor een fl inke sociale opgave. De behoefte aan VoorUit is daarom 
nog onverminderd aanwezig. Dit laten recente cijfers ook zien;

• Op sociaal-economisch gebied scoren aandachtswijken ongunstig. Veel van de huishoudens hebben een laag inkomen 
 en leven onder de armoedegrens. Uit cijfers blijkt dat de schoolprestaties van kinderen/jongeren in deze wijken in 
 Amsterdam ver achter blijven bij die van andere kinderen in Nederland (ongeveer 25% tov 10%). 

• De wijken waar VoorUit actief is kunnen volgens de leefbaarheidsmonitor als onvoldoende aangemerkt worden. Terwijl 
 een gemiddeld gebied in Nederland scoort op de grens tussen ‘ruim voldoende’ en ‘goed’. Leefbaarheid wordt gemeten 
 op vijf onderdelen: woningvoorraad, bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving. 

• Daarnaast blijkt dat er drie keer zoveel kinderen in bepaalde wijken in Amsterdam in armoede leven tov leeftijdgenoten 
 in Nederland. En van alle kinderen in Amsterdam woont 50% in een aandachtswijk t.o.v. 17% in de rest van Nederland.
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3.  Stichting Studenten voor Samenleving

Door de duurzame informele contacten die studenten leggen en onderhouden verdienen ze vertrouwen. VoorUit-teams 
hebben een voorbeeldfunctie in de wijk. Zij signaleren kansen, gaan in gesprek met buren, initiëren laagdrempelige, zinvolle 
en verbindende activiteiten en nemen hun verantwoordelijkheid als actieve bewoner in wijkorganen en buurtkamers. Ook 
geven zij feedback aan de stakeholders van VoorUit over haalbaarheid, urgentie en prioriteiten die zij bij bewoners ervaren.

Daarnaast zorgen VoorUiters voor de connectie met studenten en onderzoekers, die in het kader van Comunity Service 
Learning actief worden in de wijk. VoorUit betrekt sleutelfi guren en vrijwilligers uit de wijk bij initiatieven die uiteindelijk 
zelfstandig kunnen worden voortgezet en bij onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. VoorUiters zijn sensitief in 
het benaderen van bewoners en wijkpartners en helpen academici op een effectieve manier contact te maken en onderzoek 
te doen.

Leergierig en effectief
Voor deelnemende studenten is VoorUit een onvergetelijke leerschool. Studenten ontwikkelen hun eigen talenten en zetten 
deze in tijdens het werk. Zij verbinden hun eigen (academische) ontwikkeling aan die van VoorUit en de wijk. Zij wonen samen, 
leren samenwerken en inspireren elkaar studie en inzet in de wijk te verbinden. VoorUit biedt kansen en perspectief. Studenten 
stromen in als teamlid en kunnen doorgroeien naar wijkcoördinator en projectleider of trainer en coach. Oud-VoorUiters zien 
we terug als opbouwwerker, kunstenaar of onderzoeker in de wijk.

Om de kwaliteit te borgen organiseert VoorUit trainingen en structurele begeleiding.  Maar de meeste kennis ontstaat door 
refl ectie op de dagelijkse praktijk. We leren het liefste samen met onze partners en verankeren via train-de-trainerconcepten 
de kennis in de organisatie en haar mensen. 

VoorUit benut haar experimenteerruimte om tot creatieve, effectieve vormen van community building te komen. Ze doet dat 
onder andere via de CSL-projecten van de VU. Maar ook samen met bewonerscommissies, ambtenaren van de stadsdelen, 
denkers en doeners van de corporaties.

Aan deze partners voegt VoorUit graag ook commerciële partijen toe: bedrijven met een belang in de community die hun 
(humane) kapitaal willen inzetten om de wijken waar Vooruit actief is te versterken in de vorm van social return on investment 
of maatschappelijk betrokken ondernemen via actieplan “corporate committment”.

3.1 Visie & Missie & Strategie

Visie: 
Door te focussen op verbinding creëert VoorUit een integrale aanpak waarin bewoners, studenten en organisaties zich 
samen sterk maken voor een sterke community.
VoorUit verbindt niet alleen individuen en partijen in de wijk, maar draagt ook bij aan de verbinding tussen de academische 
wereld, de systeemwereld en de leefwereld in de wijken waar ze actief is. 
Partners en stakeholders committeren zich met VoorUit aan investeren in de wijk en haar bewoners. Dit vertaalt zich in de 
wijze waarop doelen, werkwijze, initiatieven en fi nanciering bepaald, ontwikkeld, gerealiseerd, geëvalueerd en verbeterd 
worden. Deze werkwijze levert een gezamenlijk ervaren urgentie, betrokkenheid en uiteindelijk grotere impact op.

Missie: 
Community building staat centraal binnen VoorUit. Een functionele community zorgt voor haar leden, haar bezit en 
openbare ruimte. Een functionele community heeft oog voor inclusiviteit en benut talenten. Dat levert leefbare, prettige 
wijken op waarin bewoners regie over hun eigen leven ervaren. VoorUit draagt hier al 10 jaar aan bij door laagdrempelige 
activiteiten met bewoners en interventies in de fysieke ruimte waar ze actief is.

Strategie: Betrokken buren, rolmodellen en verbinders in de wijk
VoorUit is actief in wijken waar de verhoudingen niet vast staan. Waar ruimtelijke ontwikkeling gaande is of juist nog even 
op zich laat wachten. Waar theoretische concepten over samen wonen in diverse wijken praktijk moeten worden. Termen 
als eigenaarschap, zelf- en samenredzaamheid, participatiemaatschappij staan in de beleidsstukken. De bewoners krijgen 
nieuwe voordeuren. Maar wat er achter de voordeuren gebeurd is het meest essentieel. Daarin helpt VoorUit. VoorUit helpt 
mensen een beter leven op te bouwen. Een zachte kracht met harde resultaten: een positief effect op veiligheid, gezondheid, 
armoede, opleidingsniveau en betrokkenheid bij de woonomgeving. Dat doet ze door in overleg met stakeholders prioriteiten 
te stellen in een wijkplan en dat te concretiseren in verschillende activiteiten en projecten.
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3.3 Buurtkamers en huizen van de wijk

VoorUit werkt veel vanuit buurtkamers en huizen van de wijk. Iedere dag worden daar door VoorUit activiteiten georganiseerd. 
In een aantal wijken maakt VoorUit gebruik van bestaande buurtkamers, vaak opgezet door woningcorporaties of de 
Gemeente Amsterdam. In sommige buurtkamers is het VoorUit team verantwoordelijk voor het beheer, de programmering 
en het activeren en ondersteunen van vrijwilligers/bewoners bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Deze manier van 
werken werkt heel goed, aangezien het buurthuis heel dichtbij de mensen is gevestigd. Kinderen en ouders hoeven soms 
zelfs hun eigen portiek niet uit om bij het buurthuis naar binnen te stappen. Bovendien maakt het dat de studenten heel 
zichtbaar zijn voor de bewoners in de wijk. Dit zorgt voor een laagdrempelig contact en het bereik van kinderen en ouders 
die met andere activiteiten buiten de eigen wijk niet bereikt worden.

Eén van de doelstellingen van VoorUit is de toegankelijkheid van de buurtkamers en huizen van de wijk vergroten. Dit 
betekent dat ook andere organisaties en bewoners van de ruimte gebruik kunnen maken. Zo is er een actieve mannengroep 
in Slotervaart, die in ruil voor het gebruik het buurthuis wekelijks schoonmaakt. Verschillende bewonersgroepen organiseren 
zelfstandig activiteiten in verscheidene wijken. VoorUit ondersteunt dit proces en versterkt waar nodig de organisatiegraad 
of denkt mee hoe activiteiten kunnen bijdragen aan een leefbare, schone en veilige buurt.

3.4 ANBI

De Stichting Studenten voor Samenleving is in het bezit van de ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling).

3.2 Organisatie

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Studenten voor Samenleving bestaat uit vier bestuurders die onbezoldigd hun werkzaamheden 
verrichten.
Voorzitter: dhr. P.D. de Jong (oud-bestuurslid woningcorporatie Ymere)
Bestuurslid:  mevr. E.I. Heidrich (directeur wonen, woningcorporatie Eigen Haard)
Bestuurslid: mevr. K.I. van Oudenhoven – van der Zee (hoogleraar Interculturele Competenties en Decaan van de Faculteit 
  Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit)
Bestuurslid:  mevr. K.O.P. de Korte (Strategisch adviseur bij Accenture)

Werkorganisatie
Stichting Studenten voor Samenleving is ingericht als een projectorganisatie. VoorUit wordt aangestuurd door de 
projectmanager, deze draagt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de activiteiten van VoorUit.

De projectmanager krijgt ondersteuning van drie projectleiders, die samen verantwoordelijk zijn voor de aansturing van de 
wijkcoördinatoren en de organisatorische en communicatie kant. De wijkcoördinatoren sturen de studenten in de betreffende 
wijken aan en zijn de schakel tussen de werkorganisatie, andere organisaties en de bewoners in de wijk. Per wijk zijn vier tot 
twaalf studenten actief.

Stuurgroep
De stuurgroep, bestaande uit docenten van de universiteiten en afgevaardigden van alle deelnemende woningcorporaties 
en stadsdelen, komt minstens driemaal per jaar samen om ontwikkelingen te signaleren, strategische zaken te bespreken 
en eventueel waar nodig de koers bij te sturen.

Het is gebleken dat deze vorm van organiseren zeer effectief en effi ciënt is. Dit wordt zowel ervaren door de studenten 
alsmede door de organisaties waarmee samengewerkt wordt. Dit doordat er wijkgericht, fl exibel en snel wordt gewerkt.
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4. Doelgroepen

Anders dan alle andere initiatieven, kunnen de studenten van VoorUit als ambassadeurs van de buitenwereld, en 
tegelijkertijd bewoners van de wijk, betere resultaten bereiken. Door de bekendheid van de activiteiten van VoorUit en de 
(letterlijke) aanwezigheid van de studenten in de buurt verbetert de leefbaarheid. Er ontstaat betere communicatie en 
verbinding tussen de verschillende bevolkingsgroepen die samen in de wijk wonen. Maatschappelijk relevante onderwerpen, 
problemen die in de wijk leven en gedrag worden bespreekbaar gemaakt.

In de wijk leveren de studenten een positieve bijdrage. Het mes snijdt aan twee kanten: enerzijds een betere leefbaarheid 
en veiligheid en anderzijds vertrouwen welke in de buurt wordt opgebouwd door aanwezigheid van de studenten en de 
activiteiten die plaatsvinden. En er ontstaat een positief beeld over studenten die zich op een verantwoordelijke manier 
gedragen en maatschappelijk betrokken zijn.

VoorUit werkt volgens een unieke formule waarbij studenten huisvesting in sloop- of renovatiepanden verkrijgen als 
tegenprestatie voor hun maatschappelijke inzet in de wijk. De ‘wonen en werken in de wijk’ formule leidt tot een hechte 
(interetnische) band, participatie en uiteindelijk tot meer sociale cohesie in de wijk. Zoals bij de inleiding al aangegeven, 
wordt dit bevestigd in de proces- en effectenevaluatie die VoorUit heeft laten uitvoeren. De inzet van VoorUit is onverminderd 
nodig in Amsterdamse wijken, we gaan vol energie door. En we blijven ons zelf ook voortdurend ontwikkelen. De uitdaging 
om dit via wonen in de wijk te doen wordt steeds groter, nu sloop- en nieuwbouw veel vaker vervangen wordt door renovatie 
in bewoonde staat.

Voor de komende projectperiode (September 2018 t/m Augustus 2020) heeft VoorUit een aantal ambities. Met als thema: 
“VoorUit verbindt de wijk” wil VoorUit haar activiteiten verduurzamen door middel van de implementatie van Community 
Service Learning en wijkbewoners stimuleren en activeren door de inzet van wijkplan 2.0. We zetten daarbij in de wijk meer 
studenten in. Niet alleen de VoorUit student die in de wijk woont, maar daaraan toegevoegd studenten die meewerken in 
de CSL projecten en in het uitvoeren van wijkplan 2.0. Zo genereren we een impact die de buurt community versterkt.

5. VoorUit 2018 - 2020 ‘verbindt de wijk’
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VoorUit richt zich primair op alle bewoners in de wijken in Amsterdam waar VoorUit actief is. Binnen deze aandachtswijken 
is met name aandacht voor bewoners met een niet Nederlandse achtergrond en/of een lage sociaal economische status. 
Dat VoorUit ook deze doelgroepen bereikt, blijkt wel uit de presentielijsten die wekelijks worden bijgehouden. Hieruit komt 
naar voren dat er veel diversiteit zit in achtergrond, sekse en leeftijd in het bereiken van deelnemers. Kinderen zijn een 
belangrijke doelgroep voor VoorUit, omdat ze de drempel tot de gezinnen verlagen en omdat onderzoek heeft uitgewezen 
dat het stimuleren van de ontwikkeling van met name jonge kinderen uit achterstandsgezinnen veel positieve effecten heeft. 
Maar om participatie te bevorderen is het even belangrijk om de ouders te betrekken bij de activiteiten. De gezinnen zijn 
onderdeel van de wijk waar ook de verbinding met de bewoners een essentieel onderdeel is van het vergroten van de 
leefbaarheid en sociale cohesie. Daarom richt VoorUit zich op alle bewoners in de wijk, kinderen, jongeren, volwassenen, 
senioren en speciale bewonersgroepen! De studenten van VoorUit vormen een aparte doelgroep. Om hen goed uit te rusten 
voor de maatschappelijke inzet in de wijk is er een strenge selectie en gedurende het studiejaar worden uitgebreide trainingen 
en dagelijkse begeleiding aangeboden.

De woningcorporaties hebben de opdracht 30-35% van de woningvoorraad beschikbaar te stellen voor kwetsbare bewoners, 
waaronder licht verstandelijk beperkten en mensen met een psychiatrische achtergrond. VoorUit is ook in contact met organisa-
ties die deze bewoners ondersteunen om te kijken welke mogelijkheden er zijn hen als bewoners meer bij de buurt te betrekken.

VoorUit richt zich op alle wijkbewoners. Maar er is extra aandacht voor kinderen, ouderen, nieuwkomers, statushouders, 
vluchtelingen en mensen met een beperking die in de wijk komen wonen.



De VU heeft VoorUit gevraagd als intermediair te opereren tussen vragen uit de community en de academische wereld 
in het kader van community service learning. In de Studiezalen kunnen studenten die vragen ophalen. Alledaagse, 
belemmerende vragen en ervaringen van jonge mensen en hun buren. Vraagstukken die interessant zijn voor studenten 
om weet van te hebben, op te pakken en aandacht voor te vragen in de academische wereld.

Deze manier van werken, met studenten die investeren in de bezoekers van de Studiezalen voor basis- voortgezet en 
hoger onderwijs, kan gecontinueerd worden wanneer een VoorUit-team niet langer in de wijk kan wonen. De studenten 
die in het kader van CSL vragen oppakken uit de wijk kunnen voortborduren op de netwerken en relaties die VoorUit tijdens 
haar aanwezigheid heeft opgebouwd. Met deze strategie kan VoorUit haar impact in de buurt verduurzamen in de vorm van 
community service learning.

Academische studenten kunnen langerdurende en complexe vraagstukken oppakken binnen het universitaire onderwijs. 
Samenwerkingspartner BOOT, werkend met studenten van de HVA, kan concretere en individuele vragen van bewoners 
oppakken.

5.1 Doelstellingen 2018 - 2020

Strategie doelen
• Vormgeven aan een verduurzamingsstrategie waardoor de impact van VoorUit behouden blijft bij vertrek uit de wijk. 
 Door middel van implementatie van Community Service Learning in de werkwijze van VoorUit verduurzamen activiteiten 
 en wordt de wijk in belangrijke mate zelfredzaam.
• Nog sterker invulling geven aan actief burgerschap en zelfredzaamheid. Door bewoners zelf in staat te stellen om 
 activiteiten te organiseren. D.m.v. wijkplan 2.0.

Kwantitatieve doelstellingen
September 2018 - Augustus 2020
Actief in maximaal 10 wijken per jaar
Per jaar de inzet van 90 VoorUit studenten 
Inzet van 75 Community Service studenten per jaar
Bereik bewoners ongeveer 25.000 per jaar (hiervan is 75% tussen 0 - 18 jaar)
Bereik van 90 contactgezinnen per jaar
Aantal georganiseerde contactmomenten/activiteiten meer dan 700 per jaar

5.2 Verduurzaming in de wijk via Community Service Learning

VoorUiters zijn al jaren actief als coach in de Studiezalen voor primair en voortgezet onderwijs in verschillende wijken. 
Zij leggen contact met de leerlingen en gaan met hen op zoek naar talenten en interesses. Met hun academische insteek 
en maatschappelijke betrokkenheid zijn zij een voorbeeld voor leerlingen en maken ze studeren een haalbare optie.
Sinds 2017-2018 runt VoorUit de Studiezaal voor studenten in het Tuinstadhuis (het stadhuis van stadsdeel Nieuw West) 
op verzoek van de gemeente en de VU, met het doel studenten als rolmodel zichtbaar te maken in de wijk. Het is de bedoeling 
dat deze studiezaal een broedplaats wordt voor Community Service Learning in Nieuw-West.
Deze Studiezaal wordt naast een rustige studieplek (die zijn hard nodig als je in een kleine woning woont met een groot gezin!) 
ook een plek voor een student community met een vraagbaak, bemenst door actieve studenten. Ouders en (aankomende) 
studenten kunnen er terecht voor informatie en tips, laagdrempelig op een plek waar je kunt studeren tussen leeftijdsgenoten.
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Bij Community Service Learning zetten studenten hun academische vaardigheden in bij het oplossen van actuele, 
maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en interactie met een maatschappelijke partner. 
Voortdurende refl ectie door de student staat centraal voor de leeropbrengsten van de student en de opbrengst voor 
de maatschappelijke partner. Reciprociteit is voorwaardelijk voor CSL. Reciprociteit gaat om wederkerigheid tussen de 
maatschappelijke partner en de universiteit (co-creatie/co-productie). Beide partijen werken samen aan het toevoegen 
van waarde.



De deelnemende studenten doen naast hun studie minstens 40 uur vrijwilligerswerk per maand ten behoeve van de 
organisatie en begeleiding van maatschappelijke activiteiten. Doordat studenten in aandachtswijken wonen en daarin 
werkzaamheden met hun buren verrichten, wordt automatisch een brug geslagen. De studenten vormen een onderdeel 
van de wijk en zijn belangrijke rolmodellen. Met een ‘low key’ benadering is wederzijdse acceptatie een feit.

Operationeel team
Per wijk wordt er een team samengesteld tussen de vier en twaalf studenten. Iedere wijk/team heeft een student die naast 
zijn werkzaamheden ook, tegen een vergoeding, een coördinerende rol vervuld. Deze coördinatoren vervullen een bijzondere 
belangrijke rol. Zij geven leiding aan hun team, lossen dagelijkse problemen op, maken de planning van de werkzaamheden 
in de wijk en onderhouden de contacten met de organisaties en de families in de wijk. Deze wijkcoördinatoren werken nauw 
samen met de projectleiding.

Wijkplan 2.0
De afgelopen jaren heeft VoorUit via de pijlers Ontmoeting, Taal en Talent en Actief Burgerschap invulling gegeven aan de 
activiteiten in de wijk. De afgelopen 10 jaar is er al veel veranderd in de wijken. De samenstelling van de wijken is veranderd, 
de economie heeft een vlucht naar voren genomen waardoor koop- en huurwoningen tot een andere bewonerssamenstelling 
leidden en de druk op woonruimte is vergroot. Door deze nieuwe mix van bewoners is er een nieuwe uitdaging om samen 
een opgeknapte buurt leefbaar te maken. Daar waar de stenen vernieuwd zijn ligt de uitdaging ook sociaal aan de buurt te 
bouwen. De overheid in Amsterdam zet steeds meer in op burgerparticipatie en zelfredzaamheid. Ontwikkelingen die soms 
positief uitpakken, maar altijd extra energie vragen.

VoorUit heeft de ambitie met wijkbewoners samen een duurzaam prettig leefklimaat te realiseren waarin iedere bewoner 
talenten optimaal kan inzetten. Het organiseren van activiteiten voor bewoners wordt steeds meer vervangen door het 
ondersteunen van initiatieven door buurtbewoners.

5.3 Werkwijze met wijkplan 2.0

Huisvesting in ruil voor maatschappelijke inzet
De Amsterdamse woningcorporaties steunen het project VoorUit door het om niet beschikbaar stellen van renovatie- en 
sloopwoningen. Deze bijdrage zet VoorUit om in activiteiten gericht op met name leefbaarheid in de buurten: schoon, 
heel, veilig en prettig samenleven van bewoners.

Project paspoort

De afgelopen weken was Mohammed Chaara in ons buurthuis om met de kinderen aan de slag te gaan met Project Paspoort. 
Opgewonden zaten de kinderen de eerste les klaar. Iedereen had er zin in, maar de meesten wisten nog niet zo goed wat 
hun te wachten stond. Toen Mohammed Chaara binnenkwam, waren alle ogen op hem gericht. Met groot enthousiasme 
stelde Mohammed zich voor. Hij is een acteur van Marokkaanse komaf die in de serie Shouf Shouf Habibi en de fi lm Het 
Schnitzelparadijs heeft gespeeld. Veel kinderen herkenden hem, en natuurlijk wilde iedereen meteen samen op de foto. 
Maar dat ging zo niet, eerst gingen we aan de slag met het project. 

‘’Wie weet er al wat hij of zij later wilt worden?’’ vroeg Mohammed Chaara. Bijna alle vingers gingen de lucht in. ‘Dokter!’ ‘
Piloot!’ ‘Bakker!’ ‘Juf!’ ‘Architect!’ 
Om deze dromen te bereiken, moet je echter wel een beetje gaan nadenken wie je bent, wat je wilt en hoe je hier komt. 
Spelenderwijs zijn de kinderen aan de slag gegaan met deze vragen. Door middel van hun eigen ‘paspoort’ boekje, 
maakten ze opdrachten en testjes waarbij hun karaktereigenschappen en talenten duidelijk werden. Ook leerden ze dat 
doorzettingsvermogen erg belangrijk is om je dromen uit te laten komen! 
Als afsluiter van de inspirerende lessen, was er een Talentenshow, waarbij de kinderen in twee minuten hun talenten 
mochten laten zien. Het was een groot succes! Er werd slijm gemaakt, waarbij we konden zien dat Nadine goed kan 
voorbereiden, creatief is en kan presenteren. Er werd gedanst door Nisrin, Romaisa, Rodaina en Amel, wat getuigde van 
lef en sportiviteit. En er waren heerlijke dingen gebakken, zoals de brownie van Yaren en Sena en de dadels met smeerkaas 
van Amine, waarin ze laten zien dat ze zelfstandig, creatief en gul zijn.  Al met al waren het fantastische lessen, waarbij 
de kinderen op spelenderwijs konden onderzoeken wat hun krachten en talenten waren, en hoe ze dit in hun latere leven 
kunnen gebruiken.
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5.4 Werving, selectie en begeleiding van studenten

De studenten die meedoen aan VoorUit zijn geen ‘gewone’ studenten. Ze worden vooraf uitvoerig gescreend tijdens een 
uitgebreid sollicitatiegesprek. VoorUit studenten zijn maatschappelijk betrokken, kunnen goed organiseren en samenwerken 
en hebben een roeping om iets voor de samenleving te doen. Daarnaast worden studenten ook geselecteerd op grond van 
hun ervaring met groepen kinderen en volwassenen en het organiseren van activiteiten. Het werken bij VoorUit vergt veel 
fl exibiliteit en inzet van studenten. Alleen studenten met bovenstaande eigenschappen kunnen dat volhouden en krijgen 
er zelfs energie voor terug. Omdat de studenten gemotiveerd zijn, doen zij vaak veel meer dan alleen de tien uur per week 
die staat voor de woning.

Thema-avonden
Vijf keer per jaar wordt er een avond georganiseerd waar alle VoorUit studenten samen komen.
Tijdens deze thema-avonden worden de studenten middels workshops, lezingen en presentaties, beter toegerust voor het 
werken in de wijk. De onderwerpen van deze avonden veranderen mee met de inzet van VoorUit en ontwikkelingen in de stad. 
Er is meer en meer aandacht voor samenwerken met vrijwilligers en andere actieve buurtbewoners, kennis van statushouders, 
maar ook thema’s als eenzaamheid (onder ouderen , maar zeker ook onder studenten een groot probleem) of sexting en 
grooming bijvoorbeeld.

Trainingen/ Kennis delen met anderen
VoorUit maakt voor haar deskundigheidsbevordering graag gebruik van aanwezige kennis bij partners zoals de Vrije 
Universiteit, Het Rode Kruis, De Vrijwilligersacademie, welzijnsorganisaties, corporaties, bewonersorganisaties en ook talenten 
bij eigen studenten. VoorUiters op hun beurt dragen kennis en vaardigheden over aan bewoners en vrijwilligers in de wijk. 
Dit gebeurt volgens het idee ‘train-de-trainer’. Zo werken de studenten met de kennisoverdracht in de wijk aan duurzaamheid 
waarbij kennis door de wijk wordt gedragen. In overleg kan een training ook openstaan voor ‘externen’ en kunnen de 
VoorUiters ook andere groepen trainen.

-  ‘De negen open deuren’  -  EHBO
-  In gesprek met de wijk   -  Taal voor het Leven
-  Online communicatievaardigheden  -  Pedagogiek training op maat
-  Veiligheid in vrijwilligersorganisaties

De partners in de wijk die de aanwezigheid van VoorUit mede mogelijk maken, woningcorporaties en stadsdelen, geven vorm 
aan hun betrokkenheid door gezamenlijk wijkplannen op te stellen en door het jaar heen de vinger aan de pols te houden.

Stap 1: behoeftepeiling
Bij de start van een nieuw seizoen (studiejaar) wordt er naast de training van nieuwe studenten de behoefte van de bewoners 
in de wijk gepeild.

Stap 2: het wijkplan
Op basis van de uitkomsten van deze behoeftepeiling wordt in samenwerking met woningbouwcorporaties en de stadsdelen 
een wijkplan opgesteld. Gezamenlijk zijn tien thema’s gedefi nieerd en vervolgens wordt daar per wijk een prioritering 
aangegeven. Zo komt er een programma op maat tot stand per wijk. 

De wijkplannen zijn dynamisch. Dat wil zeggen dat er ruimte is om ad hoc op basis van signalen uit de wijk andere accenten 
te leggen. 

Stap 3: monitoring
Elke twee maanden vindt er met de wijkpartners een evaluatie 
plaats over het wijkplan. Op basis van de uitkomsten uit 
deze evaluatie worden de wijkplannen bijgesteld. 

Resultaat van deze vernieuwde werkwijze is dat de samenwerking 
tussen studenten, wijkbewoners, woningbouwcorporaties 
en stadsdelen verbetert en de impact groter wordt.
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Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Binnen VoorUit maken wij gebruik van een meldcode bij 
signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een 
gecertifi ceerde aandachtsfunctionaris bewaakt het gebruik
van de meldcode.



Universiteiten
De universiteiten zijn bezig met maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen graag dat hun studenten ook bezig zijn 
met dit soort betrokkenheid in de maatschappij. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid leveren zij academische 
begeleiding, advies en soms ook fi nanciële steun. Daarnaast werkt VoorUit samen met de VU aan het ontwikkelen en 
implementeren van Community Service Learning in de wijken. De VoorUit studenten zijn allen afkomstig van bachelor, 
pre-master en masteropleidingen van de beide universiteiten of studeren aan een Hogeschool.
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Een aantal opbrengsten in de afgelopen jaren:
- Kinderen en jongeren worden constructief en educatief beziggehouden i.p.v. op straat rond te zwerven wat ten 
 goede komt aan de veiligheid en ontwikkeling.
- Schoolprestaties en CITO toets scores gaan omhoog, waardoor meer en meer scholen om de inzet van VoorUit 
 vragen (ook middelbare scholen).
- Bewoners die Nederlands niet als eerste taal voeren kunnen in het Nederlands met hun kinderen communiceren 
 en zich beter redden in de maatschappij.
- De horizon van vaders wordt verbreed; ze kunnen met computers omgaan, brieven schrijven en begrijpen beter 
 wat hun kinderen met de computers doen.
- Talenten van kinderen worden ontwikkeld.
- Nauwe en vruchtbare contacten ontstaan tussen de bewoners en de deelnemende studenten in de wijken.
- Door gesprekken in de wijk is de vraag naar boven gekomen en hebben de studenten daar beter op kunnen inspelen. 
 Bijvoorbeeld een senioren/kinderen kookclub. In deze activiteit werd aandacht besteed aan gezond koken/overgewicht 
 en het bestrijden van eenzaamheid.
- Bewoners participeren en dragen zelf zorg voor een schone leefomgeving.

5.5 Samenwerking
Stichting Studenten voor Samenleving werkt samen met verschillende organisaties in de uitvoer van VoorUit:

Woningcorporaties:
-  Eigen Haard -  Stadgenoot -  De Alliantie
-  Rochdale -  Ymere -  De Key

De woningcorporaties leveren woningen, buurtkamers en soms nog een fi nanciële bijdrage. Ze komen vier keer per jaar 
samen met VoorUit om te evalueren en samen doelen te stellen. Daarnaast wordt er op wijkniveau ook actief samengewerkt 
met de huismeesters of gebiedsregisseurs van de woningbouwverenigingen. Zo organiseert VoorUit samen met Eigen
Haard twee keer per jaar een grote schoonmaakactie in Slotervaart, is in Osdorp de Punt samen met Ymere het project 
PortiekPortiers opgezet en is in Geuzenveld samen met Stadgenoot een binnentuinproject opgezet.

Meet ‘n Griet

Op het moment dat we de opdracht kregen om een project te starten waarbij we eenzame ouderen in contact brengen met 
kinderen, begon mijn ouderen-liefhebbende hart meteen sneller te kloppen. Ieder mens met een leeftijd boven de 65 brengt bij 
mij al een overdreven zorgzame, meelevende kant naar boven, wat bij mijn gepensioneerde vader inmiddels meerdere keren 
tot lichte ergernissen heeft geleid.

In samenwerking met het verzorgingstehuis Leo Polak organiseren we inmiddels iedere vrijdag ‘Meet ’n Griet’: Een ontmoeting 
tussen een aantal ouderen die in het tehuis wonen en kinderen die wij kennen uit de buurt. Aangezien deze ouderen demen-
terend zijn, was ik erg benieuwd naar de reactie van de kinderen uit de wijk. De lichte zorgen die ik had verdwenen echter als 
sneeuw voor de zon toen ik zag op welke ontzettend respectvolle, ontwapenende manier onze kinderen de ouderen benader-
den. Het feit dat de negentig jarige man zijn verhaal meerdere keren herhaalde en dat één van de ouderen niets anders kon 
zeggen dan ‘’wat een mooie meisjes zijn jullie’’, leek de kinderen niet te deren.

We merkten al snel dat we de dementerende ouderen met spel en fysieke activiteiten veel beter kunnen bereiken dan met taal. 
Daarom lassen we iedere week een spel in waarbij de ouderen en kinderen een bal overgooien. Wanneer ze de bal vangen, 
noemen ze bijvoorbeeld hun naam, lievelingsdier of hobby’s. Zoiets simpels en ogenschijnlijk saais kan op het gezicht van 
een dementerend persoon al de meest gulle glimlach naar boven toveren, en dat werkt aanstekelijk. Niet alleen bij de andere 
ouderen, maar ook bij de kinderen. En uiteraard sta ook ik dan van een afstandje mee te glunderen.

Marie Koet, teamlid Osdorp



5.6 Communicatie

Voor de werving van studenten en de externe communicatie is de website www.vooruitproject.nl vernieuwd. Elke wijk heeft 
een eigen pagina waarop de contactgegevens van de wijkcoördinator, de blogs van de wijk en het activiteitenrooster staan. 
Mede door het interactief gebruik van de website is het aantal unieke bezoekers gestegen van 11.557 naar 18.883. 

Ook op sociale media is VoorUit actief. Met name op Facebook worden (foto)verslagen van activiteiten gedeeld. De 
Facebookpagina is gegroeid van 500 likes naar 1.443 likes. Het bereik van de Facebookpagina is gestegen naar 85.405 
weergaven. Er zijn publicaties verschenen in buurt- en corporatiekrantjes, Het Parool, stadsblad de Echo, Steden in 
Transitie, Stadleven, Amsterdam & CO, de Gazet, NUL20, Roomi en studenten werden geïnterviewd door Amsterdam FM. 
Daarnaast wordt er vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief verstuurd naar in totaal 694 abonnees.
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Elke week schrijft elke student een weekrapport. Voor veel VoorUiters is dit niet het leukste onderdeel van het werk, 
maar het is wel heel belangrijk. Door de weekrapporten krijgen de wijkcoördinatoren en projectleiding inzicht in hoe 
de activiteiten verlopen, hoeveel bewoners er deelnemen en waar begeleiding nodig is.

In het weekrapport wordt aan de hand van drie vragen gerefl ecteerd op het eigen handelen en de samenwerking met 
collega’s. Daarnaast omschrijven VoorUiters waaraan ze hun tijd bij het contactgezin en hun specialisatie besteden. 
Wijkcoördinatoren kunnen direct feedback geven op de verslagen van studenten. De studenten ontvangen een mailtje 
wanneer er feedback is gegeven. Dit nieuwe systeem biedt daarnaast de mogelijkheid om de urenregistratie van 
studenten en wijkcoördinatoren bij te houden. Daarnaast houden studenten wekelijks bij hoeveel deelnemers bij de 
activiteiten aanwezig zijn. We krijgen zo meer informatie over de doelgroepen die we bereiken met onze activiteiten. 
Kortom, we hebben er een nieuw instrument bij om ons werk nog beter te doen en onze resultaten inzichtelijk te maken.

Basis- en voortgezet onderwijs:
VoorUit studenten zijn niet alleen actief in de eigen buurtkamers en huizen van de wijk. Er wordt ook veel samengewerkt met 
scholen en er wordt huiswerkbegeleiding en lifecoaching gegeven in de 23 lokale Studiezalen voor primair en voortgezet 
onderwijs in samenwerking met Positive Society. Ook doet VoorUit een pilot in 2018 met de Moneyschool, een programma 
voor fi nanciële educatie aan jeugd van 8-18 jaar. VoorUit is actief op scholen met verschillende activiteiten en begeleiding 
(bijvoorbeeld bij het maken van werkstukken). Met alle scholen in de wijk is contact, zodat zij op de hoogte zijn van de 
verschillende activiteiten en er contact over individuele kinderen (of gezinnen) kan zijn als dat nodig is.

Lokale- en welzijnsorganisaties:
-  Huis van de Wijk Aker in Osdorp (Impuls) -  Casa Sofi a
-  Huis van de Wijk Slotervaart (Samenwonen Samenleven) -  Stichting Geen Punt
-  Huis van de Wijk Geuzenveld en Slotermeer (Eigenwijks) -  Positive Society
-  Mannencentrum Daadkracht/ SEZO -  Kunstcentrum De Appel
-  Vrouwencentrum Vrouw en Vaart -  Nisa for Nisa
-  SSOP -  Road of Hope
-  Home Empowerment -  Regenboog groep
-  Doras -  Voorlees Express
-  Stichting Dock -  Young Nieuw West
-  Jongeren Service Punt -  The Moneyschool
-  Combiwel -  Prisma
-  Cordaan   -  Amsta

In alle wijken zijn er contacten met alle andere (welzijns)organisaties en op veel plekken wordt actief samengewerkt.



Een gezonde ouderavond in Osdorp

Eindelijk was het zo ver! De avond waarvoor we maandenlang gezwoegd, gebeld en vergaderd hadden was aangebroken. 
Vanaf het begin van het schooljaar waren de eerste voorbereidingen getroffen om een ouderavond te organiseren rondom 
het thema gezond leven en gezond eten.

Het onderwerp verzinnen was relatief eenvoudig. Dana had gehoord dat 1 op de 5 mensen in Osdorp overgewicht hadden 
en een ouderavond leek ons een mooi startpunt om daar iets aan te veranderen. Hierna moesten we nog leuke sprekers 
zien te vinden die de ouders van goede en deskundige informatie konden voorzien. Dit bleek een lastigere opgave. 
Uiteindelijk hebben we een geweldige samenwerking gevonden met de Gemeente Amsterdam, het Ouder en Kind Team, 
de GGD, een bewegingscoach en een diëtiste.

Nadat we een topteam van professionals om ons heen hadden verzameld, begon het moeilijkste: het optrommelen van de 
ouders. Er was van alles aan gedaan om te zorgen dat de ouders zouden komen. Zo waren er prachtige posters gemaakt 
en hingen deze op allerlei plekken in de wijk. Bij school maakten wij praatjes met ouders. Er werd rondgebeld, langs de 
deuren gegaan en smsje’s verstuurd. De voorbereiding was tip top in orde.

Op de dag zelf waren we druk aan het kokerellen in de Stadboerderij om de meest zalige én gezonde creaties aan te bieden 
aan de ouders. Toen ook dit geregeld was, konden we alleen nog maar afwachten of de ouders zouden komen. Langzamer-
hand, tegen een uur of vier druppelden de ouders binnen met hun kinderen, want ook voor hen hadden we een leuke activiteit. 
Er was buiten een speurtocht uitgezet met vragen over gezond eten, leuke spelactiviteiten en gezonde dilemma’s, waarna de 
kinderen lekker konden opwarmen met een broodje bij het vuur. Zo konden de ouders hun volle aandacht houden bij de pre-
sentaties. Ze waren erg enthousiast en hebben onwijs veel geleerd. Zowel over wat gezond is als hoe ze dit kunnen inpassen 
in hun dagelijks leven. Al met al een zeer geslaagde avond!
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5.7 Evaluatie en monitoring

De activiteiten en werkwijze van VoorUit worden nauw gemonitord:
-  De studenten rapporteren wekelijks (digitaal) aan de wijkcoördinatoren. Er worden presentielijsten bijgehouden die 
 inzicht geven in de kwantitatieve resultaten van VoorUit.
-  Alle rapportages van de studenten en de rapportages van de coördinatoren worden door de projectleiders en 
 projectmanager doorgenomen, geëvalueerd en periodiek besproken.
-  De projectleiding vergadert iedere twee weken met het coördinatorenteam en spreekt de coördinatoren bilateraal dagelijks.
-  De stuurgroep (bestaande uit docenten van de VU en vertegenwoordigers van de woningcorporaties en stadsdelen) komt 
 drie keer per jaar bijeen en begeleidt en adviseert de projectleiding.
-  De projectleiding rapporteert periodiek aan het bestuur dat minstens 4 keer per jaar vergadert.
-  Er wordt jaarlijks een jaarrekening en jaarverslag opgemaakt.
-  VoorUit is als interventie beschreven op Wat Werkt in de Wijk (Platform 31) en als praktijkvoorbeeld op de website 
 van Movisie.
-  Door middel van blogs op de website wordt inzicht geboden in de kwalitatieve processen en resultaten.
-  In 2018 is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van VoorUit door onderzoeksbureau Noorda en adviesbureau PIT.



6.  Financiën
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De begroting van VoorUit bestaat uit twee delen; Een organisatiebegroting en een activiteitenbegroting. 
Beide zijn als bijlage toegevoegd.

6.1 Organisatiebegroting

De organisatiebegroting is gericht op de huisvesting en algemene projectcoördinatie. Huisvesting is de (inhoudelijke) basis 
van VoorUit. Het gaat om de huisvesting van de studenten en om de buurtkamers en huizen van de wijk waaruit veel van de 
activiteiten worden aangeboden.
Door langdurige samenwerkingsafspraken met woningbouwcorporaties is een belangrijk deel van de organisatiebegroting 
gedekt. De andere kosten binnen de organisatiebegroting worden gedekt door partnerships met bedrijven. Hiervoor zet 
VoorUit het actieplan ‘Corporate Commitment’ in. Bedrijven binnen en buiten de regio van de VoorUit wijken gaan een 
samenwerking aan met VoorUit waarbij de bedrijven:
- hun corporate citizenship doelstellingen aan de VoorUit doelstellingen verbinden en (fi nanciële) middelen ter beschikking 
 stellen ter ondersteuning van de VoorUit activiteiten. De continuïteit binnen de organisatiebegroting is hiermee 
 gewaarborgd.

6.2 Activiteitenbegroting

De activiteitenbegroting is volledig gericht op het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van de activiteiten d.m.v. het wijkplan 
2.0. Maar ook implementeren van CSL is in deze begroting opgenomen. Er is een standaard activiteitenbegroting per wijk 
opgezet. Omdat in iedere wijk een min of meer gelijkwaardig aanbod is aan activiteiten zowel kwantitatief als kwalitatief.

Voor de uitvoering van de activiteiten (begroting) is VoorUit afhankelijk van derde geldstromen.
Hiervoor wordt ingezet op de overheid (stadsdelen), fondsen en (lokale) bedrijven.


