Doelstelling
“De stichting Studenten voor Samenleving heeft ten doel: het bevorderen van de maatschappelijke
integratie van nieuwe Nederlanders, in de meest ruime zin van het woord.” statuten 6 maart 2008

Doelstellingen voor 2018-2020
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. Dit wordt bevestigd in de proces- en effectenevaluatie die
VoorUit heeft laten uitvoeren m.b.t. haar werkwijze en de effecten daarvan.
Voor de huidige 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.
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
Zie voor ons volledige projectplan het document Projectplan 2018-2020.

Beloningsbeleid
Alle inspanningen van het bestuur van stichting Studenten voor Samenleving worden onbezoldigd
verricht.

De projectmanager heeft een contract conform de cao Welzijn.
De projectleiding krijgt een salaris van 20 euro per uur inclusief vakantie-uren en vakantiegeld.
De wijkcoördinatoren krijgen een vergoeding van 220 euro per maand.

