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Voorwoord 
 

Dit jaarverslag schrijf ik in de zomer van 2020. De zon schijnt, scholieren hebben zomervakantie en 

studenten maken deze week de laatste hertentamens. Het lijkt heel gewoon. Maar niets is minder 

waar.  

 

Deze zomer zal voor iedereen die het meemaakte in het geheugen gegrift staan als de zomer na de 

intelligente lockdown. De zomer dat Corona in Nederland was en de anderhalve meter samenleving 

een feit. 

 

Basisscholen en middelbare scholen hebben de deuren geopend voor summerclasses. In buurthuizen 

en op pleinen zijn extra activiteiten geprogrammeerd. De studenten van VoorUit nemen de 

buurtkinderen mee naar Artis en het klimbos, organiseren filmavonden op het AZC, picknicken met 

de vrouwen van de taalles in het park en programmeren samen met theatermakers 

kindervoorstellingen in de wijk.  

Want we mogen elkaar weer ontmoeten, we kunnen weer werken aan verbinding en educatie. En 

programma en structuur is hard nodig deze zomer, omdat zoveel bewoners niet op vakantie gaan. 

Omdat ze hun baan zijn verloren door de crisis of op advies van de overheid thuisblijven. Geen 



 

familiebezoek in Marokko of Turkije, geen jongerenvakantie aan de Costa del Sol of een verre reis 

naar Thailand. 

 

Wel de verbinding die is ontstaan, omdat Amsterdammers naar elkaar omkijken in moeilijke tijden. 

Het Coronavirus bracht een enorme uitdaging voor iedereen, maar zeker ook voor de bewoners van 

de buurten waar VoorUit actief is. Sinds 16 maart zijn de studenten meteen in actie gekomen om 

enerzijds kwetsbare mensen praktische hulp te bieden in de vorm van boodschappen doen, een 

luisterend oor bieden en van betrouwbare informatie voorzien, anderzijds met het vertalen van de 

reguliere activiteiten naar een online-aanbod. Huiswerkbegeleiding was nog belangrijker toen 

kinderen thuis les kregen. De taallessen werden zo goed mogelijk online voortgezet. 

 

Maar ook ontspannende activiteiten zoals een balkonbingo, een knutselclub of dance challenge 

waren essentieel om de spanning binnen gezinnen dragelijk te houden en mensen die alleen wonen 

sociaal contact te bieden. 

 

Studenten die niet langer in de wijk zelf verbleven werden op afstand actief. Zij schreven brieven naar 

buurtbewoners of maakten online tutorials bijvoorbeeld. Ook hield VoorUit contact met kinderen die 

onder deze omstandigheden in de knel dreigen te raken in gezinnen waar veel onzekerheid heerst en 

opvoedvaardigheden ontoereikend blijken. Door de constructie van contactgezinnen heeft VoorUit 

toegang tot veel bewoners. Dat probeerden we tijdens de crisis vast te houden. 

 

Natuurlijk hopen wij zo snel mogelijk als vanouds mensen te verbinden in de buurtkamers, op 

speelpleinen en in straten en portieken. In deze crisis echter, merkten we dat VoorUit-studenten ook 

wanneer extra belemmeringen op hun pad komen, creativiteit, inventiviteit, kennis van social media 

en motivatie inzetten om de missie en doelen van VoorUit te realiseren. Jonge mensen zijn flexibel en 

deze jongeren zetten dat- ondanks de ook voor hen zeer onzekere tijden-  in voor hun omgeving. 

Dat maakt mij trots. 

 

Ik hoop van harte dat ook u aan de hand van bijgaand verslag positief terug kunt kijken op wat dankzij 

uw bijdrage is gerealiseerd in afgelopen seizoen. 

 

 

Floor Wijnands 

Projectmanager VoorUit 



 

1. Inleiding  
 

In seizoen 2019-2020 organiseerde VoorUit met financiële steun van verscheidene fondsen, 

woningcorporaties en de gemeente Amsterdam activiteiten en projecten in 11 wijken in Amsterdam. 

In stadsdeel Nieuw-West waren dat de wijken Osdorp de Punt · Osdorp Wildemanbuurt · Geuzenveld 

Bakema · Slotermeer Deyssel en Loderbuurt (West)· Slotermeer Aireystrook en Dobbebuurt (Oost)· 

Slotervaart Overtoomse veld, de Jacob Geelbuurt en Slotervaart Staalmanplein. In stadsdeel West de 

wijken Laan van Spartaan en de Robert Scottbuurt en in stadsdeel Noord de wijken Molenwijk en de 

Banne. 

 

De studenten van VoorUit organiseren en faciliteren diverse activiteiten dichtbij bewoners in de wijk. 

Daarnaast is VoorUit intensief betrokken geweest bij ontwikkeling en uitvoering van Community Service 

Learning in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West en lokale 

partners. 

 

In dit jaarverslag meer informatie over de werkwijze van VoorUit, de bereikte resultaten en een 

toelichting op de financiën.  

 

Achtergrond 
VoorUit is een Amsterdams participatieproject waarbij jaarlijks ruim 70 studenten in ruil voor 

woonruimte 10 uur per week maatschappelijk werk doen in de wijk waar ze wonen. Het doel van 

VoorUit is om bij te dragen aan de sociale cohesie van de wijk door participatie van bewoners te 

bevorderen.  

De studenten zijn afkomstig van de HvA, VU, UvA en dit jaar voor het eerst ook ROC van Amsterdam. 

VoorUit is een reactie op de (leefbaarheid)problemen in ontwikkelbuurten in Amsterdam. Deze 

ontwikkelbuurten kenmerken zich naast integratie en participatieproblematiek door problemen rondom 

wonen, werken, leren, opgroeien, veiligheid en armoede. Wijken waar sprake is van een taalachterstand 

en bewoners met een lage SES kennen een beperkte participatie en leefbaarheid en daarmee een zeer 

beperkte sociale samenhang. Op deze wijken richt VoorUit zich vooral.   

VoorUit is geïnspireerd door een soortgelijk project in Israël (“the open appartments project”) van de 

Ben Gurion Universiteit. De initiatiefnemers hebben de succesvolle methode naar de Nederlandse 

situatie vertaald. 

Als particulier initiatief heeft Stichting Studenten voor Samenleving met VoorUit een antwoord 

gevonden op het vergroten van de integratie en participatie van bewoners en daarmee sociale 

samenhang in wijken en buurten. Via een projectmatige wijze van werken wordt structureel sociaal 

kapitaal opgebouwd. 

 

 



 

Projectpartners 
VoorUit werkt in de wijk altijd samen met de woningcorporatie(s) en het staddeel. Wijkbeheerders en 

gebiedscoördinatoren leveren input en sturen op resultaten.  

Ook de stadsdelen Nieuw-West, West en Noord participeren in het project. Er is vooral contact met de 

gebiedsmakelaars om gezamenlijk tot een prioritering in thema’s en activiteiten te komen. De VU levert 

niet alleen de studenten maar ondersteunt en faciliteert ook onderzoek en onderwijs in de wijk onder 

de noemer Community Service Learning. 

 

 
 

2. Werkwijze 
 

Om de doelstelling te behalen focust VoorUit haar inzet rondom tien thema’s. Deze thema’s worden per 

wijk geprioriteerd verwerkt in een wijkplan. In samenspraak met bewoners en stakeholders kan er zo 

voor elke wijk maatwerk geboden worden. VoorUit werkt altijd vraaggericht in combinatie met 

interesses en talenten van de studenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doelgroepen 
 

VoorUit is actief in wijken waar sprake is van leefbaarheidsproblemen, lage SES, taalachterstanden en 

een relatief hoge concentratie niet-Westerse bewoners. Voorheen werkte VoorUit alleen in wijken waar 

sprake was van stedelijke vernieuwing. Maar er is gebleken dat ook in nieuwbouwwijken en/of na 

renovatie problemen rondom leefbaarheid en sociale cohesie (blijven) bestaan en inzet van VoorUit 

wenselijk is. 

De doelgroep van VoorUit bestaat uit: 

- kinderen vanaf 4 jaar (basisschool)  

- jongeren van 12-18 jaar 

- volwassenen  

- senioren 65+ (specifieke opdracht in de Banne en brede aandacht in alle wijken) 

- speciale groepen buurtbewoners (mensen met verstandelijke of psychische belemmeringen, 

statushouders)  

- Studenten van de Vrije Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en 

ROC van Amsterdam 

 
 

VoorUit werkt aan meer focus op kwetsbare groepen, mede op verzoek van de corporaties die hierin 

een flinke opdracht hebben: 30-50% van de toekomstige bewoners van de corporaties wordt 

gekenmerkt als kwetsbaar. Deze specifieke groepen worden niet apart geregistreerd.  

Uit de opkomstcijfers van de wijken valt op te maken dat er een grote diversiteit is in het percentage 

bereikte doelgroepen en in aantallen deelnemers per wijk. Wel is een algemene trend te zien in 

toename van deelnemers onder volwassenen en senioren. 

 



 

Deskundigheid 
Voor deelnemende studenten is VoorUit een onvergetelijke leerschool. Studenten ontwikkelen hun 

eigen talenten en zetten deze in tijdens het werk. Om de kwaliteit van onze werkwijze te waarborgen 

worden er trainingen en structurele begeleiding aangeboden. Door deze aanpak beogen we een 

dusdanig effect in de wijk, dat niet alleen de VoorUit studenten uitgerust worden met een pakket aan 

vaardigheden maar deze worden overgebracht op de wijk en uiteindelijk gedragen worden door de wijk. 

Naast de handvatten die het de individuele student biedt om het werken in de wijk te optimaliseren, is 

het trainingsprogramma een verbindende factor voor alle VoorUiters. Tijdens de ‘thema-avonden’ voor 

alle deelnemende studenten, wordt kennis thematisch behandeld. Hier bespreken de studenten ook 

casussen en delen ze de verworven kennis. 

Deskundigheidsbevordering is ingebed in het gehele VoorUitjaar. Elke student volgt een training naar 

keuze. De thema-avonden vonden 5 maal plaats, de laatste twee door de lockdown in digitale vorm. Er 

is opnieuw sterk ingezet op ‘Taal voor het Leven’ als voorwaarde voor het organiseren van 

taalactiviteiten.  

De thema-avond over superdiversiteit in samenwerking met Young Amsterdam was een groot succes. 

 

 

In gesprek over diversiteit 



 

 

3. Samenwerking in de wijk 
Naast de projectpartners werkt VoorUit samen met organisaties in de wijk variërend van scholen, 

bewonerscommissies, welzijn- en zorginstellingen, jongerenwerk tot moskee en kerk. Graag verbinden 

wij deze organisaties en ondersteunen waar nodig.  VoorUit werkt in wijken waar de leefbaarheid en/of 

de sociale cohesie laag is. Minimahuishoudens, bewoners met een diverse culturele achtergrond en 

taalachterstand zijn vaak aanleiding die de inzet nodig maken. Maar vooral ook het creëren van kansen 

voor kinderen, ontmoeting tussen bewoners stimuleren en armoedebestrijding heeft de focus. Een 

groot deel van de activiteiten heeft een educatieve component.  

VoorUit draagt bij aan vele van de prioriteiten in de gebiedsgerichte opgaven zoals geformuleerd in de 

gebiedsagenda’s van de Gemeente Amsterdam. De missie sluit aan bij de programmalijnen van de 

corporaties in Amsterdam: vergroten van eigenaarschap, ondersteunen van kwetsbare bewoners en 

schoon, heel, veilig en groen.  



 

 
 

Veiligheidsbarbecue voor bewoners 

 

 

Contactgezin 
 

Het contactgezin is een huishouden in de wijk waar de VoorUit-student een hechte band mee opbouwt. 

Het contactgezin valt onder de definitie van een mentoring- of maatjesproject en onderzoek laat zien 

dat een mentor het zelfvertrouwen van individuen kan vergroten en de zelfredzaamheid vergroten. De 

student leest de kinderen voor of helpt met huiswerk. De ouders worden geholpen bij het ontcijferen 

van een moeilijke brief van de belastingdienst, of bij het schrijven van een sollicitatiebrief. 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 tussen studenten en gezinnen. 

Het contactgezin is een prachtig voorbeeld van een activiteit die mogelijk wordt gemaakt doordat 

studenten ook in de wijk wonen. De studenten zijn geen bezoekers, maar bewoners. Ze organiseren niet 

alleen activiteiten in de wijk, maar zijn ook buren, komen bewoners tegen op straat en in de 

supermarkt. Dit maakt dat het contact met buurtbewoners makkelijker tot stand komt en dat de 

activiteiten toegankelijker worden. De studenten leren de wijk van onderop kennen, horen problemen 

van bewoners als één van de eersten en kunnen daar direct op inspelen. Op deze manier kunnen ze nog 

beter aansturen op buurtgerichte activiteiten die het contact tussen bewoners verder stimuleren. 



 

 

 

Samenwerken en aansluiten bij bestaand aanbod 
 

Gezien de vraaggerichte werkwijze en het feit dat de studenten ook bewoners zijn is samenwerking met 

bewoners maar ook organisaties in de wijk essentieel. Uiteraard is de aard van de samenwerking en de 

hoeveelheid contacten in het wijknetwerk afhankelijk van de vraag en maatwerk per wijk.  

Projectpartners zijn de stadsdelen, corporaties en de universiteiten. Samen verzorgen zij de 

randvoorwaarden voor VoorUit. We onderhouden contact in de wijk, maar ook overkoepelend doordat 

afgevaardigden van deze partners in de Stuurgroep plaatsnemen en meedenken en beslissen over de 

koers van VoorUit.  

Vaste samenwerkingspartners zijn onder meer de Huizen van de Wijk, Eigenwijks, SEZO, SWSL, Positive 

Society, WPI, scholen, Vrouw & Vaart, Young Amsterdam en de Volksbond.  

 

De studenten van VoorUit hebben als bewoner een signalering- en doorverwijzingsfunctie. Als een 

bewoner moeilijkheden ervaart op het gebied van armoede maar ook bijvoorbeeld kindermishandeling 

en huiselijk geweld, problemen op school en zelfs werk of inkomen weten de VoorUiters waar aan te 

kloppen en door te verwijzen zonder de vertrouwensband met de bewoners (en dus hun buren) te 

verliezen.  

 



 

4. Ontwikkelingen in 2019-2020 
 

  
 
 
 

MBO pilot 
 
In het kader van perspectief bieden aan jongeren zijn verschillende gesprekken gevoerd met oa 
VoorUit. In deze gesprekken hebben wij onderzocht in hoeverre MBO studenten kunnen aansluiten 
bij het wonen en werken voor VoorUit. Naar aanleiding hiervan is een pilot gestart in Nieuw-West, in 
Osdorp Wildemanbuurt. De pilot heeft als doel: uitproberen of mbo-studenten die zijn opgegroied in 
een VoorUitwijk mee kunnen doen als VoorUiter en wat dat voor VoorUit en voor de studenten 
oplevert. We verwachten dat jongeren uit de wijk zelf andere ingangen hebben en daardoor van 
meerwaarde zijn. Tegelijkertijd biedt VoorUit deze jongeren de kans zichzelf te ontwikkelen en een 
woonruimte te gebruiken in ruil voor hun inzet in de wijk als VoorUiter. 
We verwachten dat VoorUit op sommige punten wat duidelijker moet worden in de communicatie, 
om goed aan te sluiten bij mbo-studenten. Ook is VoorUit benieuwd of een mbo-opleiding en 
VoorUit te combineren valt. De pilot wordt deze zomer geëvalueerd. 
 

 

Digitale inclusie 
 
VoorUit bestaat uit louter jonge mensen die leergierig zijn en dagelijks gebruik maken van digitale 
middelen en diensten. De digitale wereld is voor hen vanzelfsprekend. Zo niet voor alle bewoners die 
zij dagelijks ontmoeten in hun leefomgeving en tijdens de activiteiten die ze ondernemen in de wijk. 
Deze kloof kan VoorUit helpen slechten door de kennis en vaardigheden van VoorUiters en andere 
jonge mensen in te zetten voor bewoners om hen te helpen de positieve kanten, mogelijkheden en 
gemak van digitale middelen te leren kennen, en te ondersteunen in dagelijks gebruik ervan waar 



 

nodig. De coronacrisis heeft de noodzaak van toegang tot digitale middelen extra duidelijk gemaakt. 
VoorUit wil dan ook komende jaren nadrukkelijk inzetten op het verkleinen van de digitale kloof. 
Tijdens de coronacrisis was het ondersteunen van bewoners alleen op afstand mogelijk. Met hulp 
van studenten heeft VoorUit voor bewoners een instructieboekje voor smartphonegebruik gemaakt. 
 
 

 
 

Community Service Learning 
 
In de afgelopen drie jaar is een werkzame samenwerking tot stand is gebracht, die met de juiste 
aandacht en inspanning tot duurzame resultaten kan leiden. 
Community Service Learning is aan de start gepresenteerd als een mogelijk antwoord op langzame 

vragen die spelen in de wijken. Met de keuze voor duurzame inzet op thema’s als Eenzaamheid, Digitale 

inclusie en Duurzaamheid lijkt deze belofte gerealiseerd te kunnen worden. Essentieel daarbinnen is de 

aandacht voor begeleiding van studenten en docenten on site gebleken. De juiste respondenten werden 

gevonden, de juiste bijsturing tijdens het proces was mogelijk en er is zorg geweest voor de signalen van 

bewoners in de wijk. Deze signalen zijn opgepakt en opgevolgd door VoorUiters. Daarmee is er niet 

alleen geleerd in de wijk, maar heeft de wijk ook mogen terug ontvangen. Deze wederkerigheid is 

essentieel voor duurzame inzet van CSL in de wijk. Daarnaast zorgen duurzame programma’s voor 

controleerbaarheid van inspanningen door zowel de VU als VoorUit. Door de duurzame samenwerking 

en verdieping van kennis over de materie weten betrokkenen steeds beter wat verwacht, toegezegd en 

gerealiseerd kan worden binnen diverse cursussen. 

Een van de resultaten is een onderzoek geweest naar de ervaringen met VoorUit binnen het 

seniorencomplex in de Banne:  



 

 

Nieuw is de samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam op dit gebied. Daardoor kunnen 

maatschappelijke vraagstukken nu zowel op beroepsmatig als op academisch niveau worden opgepakt. 

Ambitie is in 2020-2021 te komen tot twee Buurtcampussen waarin bewoners en studenten samen 

kunnen werken aan vraagstukken rondom de thema’s eenzaamheid, duurzaamheid en digitale inclusie. 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

Focus op resultaten en impact 
 
De VoorUit-studenten vullen elke week een weekrapport in, waarbij ze informatie geven over de 
samenwerking met elkaar, met wijkpartners, zaken waar ze tegenaan zijn gelopen en gegevens over het 
bereik (aantal, man/vrouw verhouding en leeftijd). Er wordt documentatie bijgehouden tijdens de huis-
aan-huis gesprekken. Na elke collegeperiode volgt een evaluatievergadering waarin het wijkplan wordt 
besproken en aangepast waar nodig in samenspraak met de partners. Sinds studiejaar 2018-2019 
worden deze vergaderingen gedaan aan de hand van ‘resultaatverwerkingen in PowerPoint-format’. 
Deze zijn door het jaar heen als tussenrapportage toegezonden aan betrokken partners. 
 

In samenwerking met de VU onderzocht VoorUit in 2019 de mogelijkheden van alternatieve 

effectmeting van enkele van haar sociale interventies. In het kader van Community Service Learning is 

de Week van de impact gerealiseerd. In deze week hebben VU studenten kennis opgedaan over hoe en 

waarom van impact meten en hebben die kennis gedeeld met VoorUit. In een gezamenlijke trainingsdag 

door kennisinstituut Movisie is de impact van de contactgezinnen onder de loep genomen. Daaruit blijkt 

dat de niet-doelgebonden ontmoeting die de contactgezinnen kenmerken de grootste waarde 

vertegenwoordigt. Elke poging om vooraf doelen te bepalen- die vervolgens gemeten kunnen worden, 

doen de holistische en ongedwongen aanpak van de VoorUit-studenten geweld aan. Deze uitkomst was 

zeer inzicht gevend. 

Deze bevindingen worden ondersteund in de recente publicatie van Platform 31 waarin VoorUit wordt 

geportretteerd als innovatieve interventie in het voorveld. https://www.platform31.nl/publicaties/de-

kracht-van-het-gewone 

 

5. Resultaten 
 
In de afgelopen jaren heeft VoorUit rond de 20.000 

bewoners met 500 activiteiten per jaar bereikt. Met 

de activiteiten wordt bijgedragen aan algemene 

doelen/resultaten:  

• De ontwikkeling van kinderen en volwassenen door 
zich te richten op taal, educatie, gezondheid en sociale 
vaardigheden. 

• Het zijn van rolmodellen voor ouders en hun kinderen 

• Het zijn van een maatje voor een gezin, waarbij de 
studenten achter de voordeur komen en van dichtbij 
horen en zien welke problematiek er leeft en welke 
talenten er zijn.  

• Bewoners zijn, dus altijd in de wijk aanwezig zijn en 
problemen sneller signaleren en doorverwijzen naar juiste instanties 

• Helpen van ouders bij invullen van formulieren 

• Maken van verbinding tussen buurtbewoners jong en oud 

• Vergroten van de sociale samenhang in de wijken 

https://www.platform31.nl/publicaties/de-kracht-van-het-gewone
https://www.platform31.nl/publicaties/de-kracht-van-het-gewone


 

• Activeren en ondersteunen van bewoners zodat zij zelfstandig activiteiten voor de buurt ontplooien  

• Het samenbrengen van partijen die werkzaam zijn in de wijk 

• Structurele verandering van bevolkingssamenstelling in de wijken door ook na de studie in de wijken te 
blijven wonen  

• Het bieden van naschoolse activiteiten daar waar de behoefte groot is 

• Enthousiasmeren en faciliteren van bewonersinitiatieven in buurtkamers en elders in de wijk. 
 
Als gevolg van de lockdown zijn veel activiteiten anders ingericht sinds maart 2020. 
 
Doordat veel aanbod online is geweest zijn gegevens over deelname moeilijk te verzamelen. 
Daarom is aan deelnemers en partners gevraagd om hun bevindingen met ons te delen. Deze testimonials 
zijn verwerkt in alle wijkrapportages. 
 

 
 

“Ik vind het zo fijn dat jullie  
regelmatig telefonisch contact  
met mij hebben. […] Juist  
doordat je nu niks meer te  
doen hebt beleef je ook niks  
meer, maar het is toch fijn dat  
je even je hart kunt luchten met 
 het bellen.” 
 
“Meis, enorm bedankt voor het  
lieve kaartje. […] Ik hoop je  
binnenkort te spreken en als  
we elkaar weer mogen zien  
moet je snel langskomen!!” 

 
 

 

Hoi Floor,  
 
Gisteren heb ik gesproken met de 11 (!) VoorUiters die zich hebben aangemeld als 
Online huiswerkcoach op het Calvijn College tijdens de Coronacrisis. Wat leuk om te zien 
hoe open ze staan voor de uitdaging en wat stellen ze goede, inhoudelijke vragen! Ik heb 
iedereen op het hart gedrukt dat het gaat om een pilot en dat we moeten kijken waar we 
tegenaan lopen als de studenten aan hun leerling gekoppeld worden. Mila begint 
maandag al met haar buddy. 
 
Bedankt voor je inzet en wat een mooie organisatie hebben jullie! 
 
Suzan van Westerlaak, maatschappelijk programma NEXT Calvijn College 
 



 

 

 

 
RONALD VAN DIJK-27 MAART 2020 
 
Hoi, Hier worden we echt blij van! Supergoed bezig! 
  
Groet 
Ronald 
  
Van: Stefan Post 
Verzonden: vrijdag 27 maart 2020 8:59 

Onderwerp: FW: Buurthulp in Corono-tijd 
  
Zie deze mail, en bijbehorende flyer, ze zijn goed bezig daar. 
  
Met vriendelijke groet, 
Stefan Post 
Buurtcoördinator Amsterdam: Slotermeer 
  

ROCHDALE 

  
E: spost@rochdale.nl 
T: 06-282 095 68 / 020-215 00 00 
W: rochdale.nl 
Aanwezig: Ma t/m Do (Vr tot 12:00) 
  
Van: Myrthe Specht [mailto:myrthe@vooruitproject.nl] 

Verzonden: donderdag 26 maart 2020 16:09 

Aan: Stefan Post 
Onderwerp: Buurthulp in Corono-tijd 
  
Hoi Stefan, 

  

Hoe gaat het met je? Ik wilde je even op de hoogte stellen van de huidige situatie. Op dit moment zijn 

de buurthuizen gesloten en wordt de Schakel alleen nog maar gebruikt om door de VoorUiters Junior 

en Fabian broodjes te bakken op de dinsdag- en donderdagochtend. We hebben inmiddels een nieuw 

corona-proof rooster gemaakt, waardoor de meeste activiteiten die we nu organiseren online 

plaatsvinden. Hieronder volgt een overzicht van wat er wordt aangeboden.  

  

- Iedere dinsdag en donderdag worden er in de Schakel broodjes gebakken door VoorUiters en samen 

met de soep die René maakt bezorgd door Cascoland en vrijwilligers van Eigenwijks en IMD bij een 

lijst van leden van de ESAN. Deze lijst kan aangevuld worden met andere bewoners uit Slotermeer die 

dit zouden willen ontvangen.  

- Gedurende de week posten we op onze instagram pagina workouts, bakrecepten, corona-updates, 

knutsel video's en muziek video's. Wanneer mensen ons willen volgen kunnen ze ons vinden onder de 

gebruikersnaam: @vooruitslotermeerwest. 

- Drie teamleden plaatsen meerdere malen gedurende de week tiktok video's op het tiktok account van 

de wijk (gebruikersnaam: vooruitslotermeerwest). Deze app wordt veelal gebruikt door kinderen. 
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- VoorUiters nemen luisterboeken op en sturen deze naar buurtbewoners die dit kunnen gebruiken ter 

ondersteuning van de taalontwikkeling van hun kind. Deze lijst kan altijd aangevuld worden met 

nieuwe namen en telefoonnummers, dus mochten mensen interesse hebben, laat het mij vooral weten! 

- Ten slotte bieden we online taallessen aan, door middel van het opnemen van video's waarin we 

grammatica uitleggen en een opdracht geven om thuis te oefenen. Deze sturen we via whatsapp door 

naar bezoekers van onze taallessen, maar kunnen natuurlijk ook doorgestuurd worden naar andere 

buurtbewoners die hiermee aan de slag willen.  

- Een teamgenoot heeft zich ingeschreven bij het initiatief 'koetjes en kalfjes'. Zij koppelen studenten 

aan een oudere burger die door de quarantaine in isolement terecht is gekomen. Twee- of driemaal per 

week belt de student met de senior. Mocht jij (of Faisal) bericht krijgen van buurtbewoners dat zij hier 

ook behoefte aan hebben, stuur het dan vooral naar mij door, want dit vinden wij ook erg belangrijk en 

kunnen we gemakkelijk vanaf een afstand doen.  

  

Wij hebben zelf geen boodschap-bezorgservice, omdat onze capaciteit op locatie te laag is. Wel zijn 

we een samenwerking gestart met Cascoland, Frascati, IMD, René en Eigenwijks. Cascoland heeft een 

flyer/poster gemaakt die door de wijk verspreid zal worden. Mochten dit soort verzoekjes dus 

binnenkomen bij jou of Faisal, kun je het beste het emailadres op de flyer benaderen met de vraag. 

  

Mochten er vragen zijn, laat het me dan vooral weten! 

  

Met vriendelijke groet,  

Myrthe Specht 
Wijkcoördinator Slotermeer-West 
 

 

 

Signaleren en doorverwijzen 
 

De doorverwijzings- en signaleringsfunctie van de VoorUit-studenten in de wijken is essentieel. 

Hieronder een overzicht van de partners waarmee wij samenwerken en naar doorverwijzen. 

Woningcorporaties: 

We merken dat er veel vragen zijn over de staat van de woning, de kosten en problemen met 
betalingen, huurachterstanden en aanpassingen aan de woning. Er zijn gemiddeld rond de 400 
doorverwijzingen per jaar richting klantenservice of specifieke contactpersonen binnen de corporaties. 
Daarnaast gaan VoorUiters samen met afgevaardigden van de corporaties in Gesprek met de Wijk en 
organiseren zij samen voorlichtingsactiviteiten zoals Veiligheidsmarkten. 

Welzijnsorganisaties Cordaan/Philadelphia/Combiwel en de Vrijwilligerscentrale (VCA): Tijdens Gesprek 
in de Wijk en de uitvoer van de activiteiten spreken de studenten met bewoners over de mogelijkheden 
voor taalstages, leer/werkplekken (cliënten met een arbeidsbeperking) en vrijwilligerswerk (via 
VCA/Eigenwijks/netwerk in de buurt). 

SEZO/JSP/WPI:  



 

Er is een grote mate van schuldenproblematiek en veel schaamte over dit onderwerp. Het signaleren 
van schulden is relatief moeilijk omdat bewoners vaak ‘wegkijken’ of correspondentie over de schulden 
niet lezen of begrijpen. Als tijdens Gesprek in de Wijk blijkt dat er sprake is van (dreigende) schulden 
verwijzen wij door naar de sociale raadslieden en/of maatschappelijk werk van SEZO of het Jongeren 
Service Punt, rechtshulp of speciale spreekuren in het Huis van de Wijk. VoorUiters spelen zelf ook een 
rol in deze spreekuren, als bekend gezicht in de wijk. VoorUiters helpen bewoners bij het sorteren van 
post en bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, maar doen geen gespecialiseerde werkzaamheden of 
advisering. (Zie meer over een nieuw project bij VoorUitblik 2019-2020) 

Naar Gemeente Amsterdam:  

Er worden jaarlijks rond de 150 bewoners voorgelicht en geholpen bij het aanvragen van regelingen op 
het gebied van armoede; zoals aanmelding bij de speelgoedbank, gratis OV (60+), collectieve 
zorgverzekering, kindpakket, gratis dierenarts consult. Daarnaast organiseren de VoorUiters activiteiten 
die gratis of goedkoop zijn met de Stadspas en promoten het gebruik van de Stadspas.  

Veilig Thuis:  

De VoorUiters signaleren veel achter de voordeur. Bij vermoeden van kindermishandeling op huiselijke 
geweld, wat vaak ook een reactie is op het gevoel van onmacht door een armoede- of probleemsituatie 
verwijzen wij door naar Veilig Thuis en de Zorgteams van de school. Een van onze projectleiders is 
hiervoor gecertificeerd als functionaris via het Meldpunt huiselijk geweld. Er zijn in 2018-2019 enkele 
meldingen gedaan. Verder hebben we een aantal keer met scholen en een wijkteam contact gehad naar 
aanleiding van een signaal van VoorUiters. 

JeugdSportFonds/JeugdCultuurfonds:  

 We werken op het gebied van sport samen met de gemeente aan een effectieve inzet van 

mogelijkheden en middelen. In de zomer van 2019 is voor de tweede keer in samenwerking met lokale 

voetbalvereniging SDW het wijkoverstijgende Voetbaltoernooi georganiseerd waar prijzen voor het 

team met de meeste doelpunten werd uitgereikt, maar ook de Fair Play-bokaal. 

 

In gesprek 
 

In elke wijk voeren VoorUiters gesprekken met bewoners. Deze gesprekken zijn verschillend ingericht. In 

de Staalmanpleinbuurt bijvoorbeeld via huis aan huisgesprekken maar ook via STAALmeetups in de 

lokale koffietent Casa Sofia. In het seniorencomplex in de Banne in Noord zijn galerijgesprekken 

georganiseerd. En in alle buurthuiskamers waar VoorUit een beheerrol heeft, organiseren we gebruikers 

overleggen. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inzet op armoede, taal en talentontwikkeling 
In Slotervaart en Staalmanpleinbuurt zijn acties opgezet met de AH rondom voedsel en 

duurzaamheid/verloren eten. Er is een lokale voedselbankservice opgezet, zodat mensen anoniem een 

steuntje in de rug krijgen en er worden Duurzame diners georganiseerd om met voedsel dat anders 

verloren gaat mensen met elkaar in verbinding te brengen en een gezonde maaltijd te bieden. Ook was 

VoorUit in Slotermeer actief bij het voedselproject Buurtbuik. 

 

Rond de 80% van de deelnemers aan de activiteiten van VoorUit zijn minima. Voor sommige activiteiten 

gebruiken zij de Stadspas. Daarnaast is VoorUit intermediair voor het JeugdFonds Sport en Cultuur, Pak 

je Kans Armoederegelingen en hebben de studenten zitting in de regiegroep(en). 

De meeste activiteiten zijn gratis en vinden plaats dichtbij de bewoners;  in buurtkamers of Huizen van 

de Wijk of in de eigen VoorUit buurthuizen (omgebouwde woningen, vaak in hetzelfde portiek als waar 

de studenten wonen).  

De activiteiten die VoorUit organiseert zijn heel divers. Naast creatieve, recreatieve, sportieve en 

educatieve activiteiten, richt VoorUit zich ook op taaleducatie (conversatieles, computerles, 

woordenschat, lezen en schrijven), schoon, heel en veilig en zelfredzaamheid van bewoners. Dit vertaalt 

zich onder andere in het ondersteunen van vrijwilligers, begeleiden van bewoners met een afstand tot 

de arbeidsmarkt en een actieve signalerings- en doorverwijzingsfunctie.  

 

Voor het vijfde jaar biedt VoorUit ‘VoorUitstages’ voor leerlingen om schooluitval te voorkomen en 

studieplezier te hervinden. Deze stages zijn ingericht voor studenten van het ROC die uitvallen uit hun 

reguliere stage. Door de lockdown waren de mogelijkheden tot instroom helaas kleiner dan afgelopen 

jaren.  

 

Participatie 
Door het inrichten van buurtkamers voor bewonersinitiatieven zijn gemiddeld per wijk zeker meer dan 5 

bewoners als vrijwilliger betrokken. In het buurthuis in Slotermeer zijn afgelopen half jaar verschillende 

gebruikersgroepen gestart, die zelfstandig het buurthuis gebruiken voor activiteiten voor 

buurtbewoners. Ook het klussenteam in Slotermeer draagt bij aan de vrijwilligersinzet. Tot slot zijn 

vrijwilligers in verschillende wijken actief in moestuinbeheer. 

 

6. Financiën 
 

Inkomsten 
 

Stichting Studenten voor Samenleving heeft afgelopen jaar moeten constateren dat de inkomsten uit 

fondsen teruglopen. Tegelijkertijd zijn er voor het seizoen 2019-2020 verscheidene nieuwe opdrachten 

binnengehaald die geen of minder bijdragen van derden vergen. 



 

VoorUit is op uitnodiging van de gemeente Zaanstad en drie woningcorporaties Parteon, ZVH en Rochdale 

gestart met een team voor de wijken Poelenburg en Peldersveld. Voor dit team zijn specifiek lokale 

jongeren geworven. Dit project wordt financieel volledig gedragen door gemeente en corporaties samen. 

 

Complexgericht werken in Stek West 
 

Op uitnodiging van corporatie Stadgenoot is VoorUit een samenwerking voor 2 jaar aangegaan in het 

jongerencomplex Stek West. In dit complex wonen starters (23-27 jaar) samen met jonge statushouders. 

De VoorUiters dragen bij aan de community building binnen het complex en de sociale verbinding met 

omwonenden. Dit project wordt financieel gedragen door de corporatie en stadsdeel West. 

Ook is de bijdrage van de gemeente Amsterdam verhoogd ten opzichte van eerdere projectperioden. 

Een derde geldstroom via onafhankelijke fondsen blijft echter ook in de volgende projectperiode 

essentieel voor het continueren van onze inzet in de ontwikkelbuurten van Amsterdam. 

 

 

 
Voor nadere informatie over dit inhoudelijk jaarverslag kunt u contact opnemen met: 

Floor Wijnands, projectmanager via  floor@vooruitproject.nl 

Indien u geïnteresseerd bent sturen wij u met plezier de wijkrapportages van een specifieke wijk. 
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