Inhoudelijk jaarverslag 2020
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Beste lezer,
Het Coronavirus is nu meer dan een jaar volop aanwezig in Amsterdam, in Zaandam, in Amstelveen, in de
hele wereld. Een enorme uitdaging globaal, maar zeker ook voor de bewoners en VoorUiters in de
buurten waar VoorUit actief is. Studenten zijn enerzijds dichtbij en flexibel, anderzijds is er zorg of zij het
wel doorhebben als ze besmet zijn en hoe zij veilig kwetsbare bewoners kunnen bedienen. In sommige
buurtkamers weigerden bewoners voldoende afstand te houden en culturele codes leiden soms tot het
niet naleven van de richtlijnen door gebruikers van de buurthuizen.
Als een oude dame waarmee je wandelt in reflex jouw arm pakt als ze wankelt, wat doe je dan?
Hoe pas je je als team steeds aan nieuwe maatregelen aan of aan het gegeven dat een of meerdere
teamleden- en daarmee hun hele huis- in quarantaine moeten? Hoe trotseer je de lange dagen, gebrek
aan perspectief en de eenzaamheid? En hoe start je aan het bouwen aan een gemeenschapsgevoel
tijdens een lockdown zoals onze VoorUiters in Stek West en Amstelveen deden?
We hebben veel geleerd tijdens de eerste lockdown in het voorjaar en de periode van versoepeling. Er
zijn mooie producten en nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen. En vele nieuwe vragen zichtbaar
gemaakt. Dat VoorUit een rol kan spelen in signaleren, nabij zijn, bijdragen aan oplossingen is gebleken.
Tegelijkertijd zijn we ook een organisatie van jonge mensen, en daarmee kwetsbaar. De basis op orde
houden kost veel meer energie dan voorheen. Omdat VoorUiters het samen eten voor de
weekvergadering missen, het niet meer samen de stad kunnen verkennen, doordat de studie online is
gegaan; omdat er weinig nieuwe aanwas komt (studenten blijven liever thuis wonen in 2020 dan in een
grote stad zonder horeca, cultuur, vrienden en met online onderwijs); omdat er nog meer flexibiliteit
nodig is en omdat VoorUiters gevraagd wordt een voorbeeld te zijn te midden van mensen die soms
andere waarden hanteren. We investeerden daarom extra in verbinding, dialoog en persoonlijke
ontwikkeling. Onder meer met een ‘Masterclass VoorUit op afstand’ over online mentoring en
leidinggeven door Fons Trompenaars. Ook doen studenten Sociologie onderzoek naar de impact van
deelname aan VoorUit op de ontwikkeling van burgerschap. We vragen oud-VoorUiters naar de keuzes
die ze na hun vertrek maakten op het gebied van studie, werk, vrije tijd, wonen en maatschappelijke
participatie. Ik ben heel benieuwd wat dit ons zal leren.
Ik ben enorm trots op alle medewerkers van VoorUit. Op hun moed om steeds te zoeken naar wat wel
mogelijk is in deze uitdagende tijd, oog te blijven hebben voor de vraag van individuele bewoners en de
discipline om vol te houden het goede te doen terwijl hun wereld er zo anders uitziet dan aan het begin
van 2020. Welke resultaten dat opleverde leest u in dit inhoudelijk jaarverslag over 2020. In de
verwachting hiermee inzicht te geven in de besteding van de toegekende subsidies en fondsen verblijf ik

met vriendelijke groet,
Floor Wijnands
Projectmanager Vooruit

1

Inleiding
Bij VoorUit zetten studenten en starters zich in om de verbondenheid in de
buurt waar ze wonen te versterken. Onze aanpak verschilt per buurt en
bepalen we samen met stakeholders zoals woningcorporaties en
gemeenten. We spelen daarbij in op maatschappelijke vraagstukken per
buurt. Jaarlijks organiseren we meer dan 600 activiteiten en faciliteren meer
dan 25.000 ontmoetingen. Studenten investeren 10 uur per week in de buurt,
starters naast hun werk minimaal 5 uur.
VoorUit participeert in Community Service Learning met de VU en HVA, biedt stageplaatsen aan ROC
studenten, werkt samen met het Calvijn College in leerlingprojecten en realiseert projecten en
samenwerkingsverbanden zoals de KennisAlliantie Eenzaamheid, de KennisAlliantie Duurzaamheid en de
Levende helpdesk.
In de jaren dat VoorUit actief is heeft zij duurzame partnerschappen opgebouwd met allerlei lokale
partijen in vele verschillende wijken. De basis is een nauwe samenwerking met bewoners en lokale
partijen in de wijk. VoorUit opereert vraaggericht en heeft hierdoor een integrale aanpak.
Het afgelopen jaar onderscheidt zich op veel gebieden van alle voorgaande jaren door de Corona
pandemie. De pandemie had tot gevolg dat alle Nederlanders zoveel mogelijk moesten thuisblijven.
Kinderen gingen lange tijd niet naar school maar volgden thuisonderwijs. Veel bewoners van de

ontwikkelbuurten raakten hun baan kwijt, werden ziek en leefden vaak met grote gezinnen op een klein
leefoppervlak. Senioren bleven veelal binnen en raakten daardoor geïsoleerd en velen vereenzaamden.
Digitaal minder vaardige inwoners hadden grote problemen geïnformeerd over en aangesloten te blijven
op de samenleving. Nieuwkomers raakten hun dagstructuur kwijt, bijvoorbeeld door conversatielessen of
vrijwilligerswerk. Dit alles creëerde nieuwe uitdagingen en zorgen en vergroot reeds bestaande
problematiek. VoorUit kon op deze opgave binnen het sociaal domein gelukkig ook in 2020 een
belangrijke verbindende rol spelen door haar unieke werkwijze. Die werkwijze is hyperlokaal: onze teams
zijn buren in de wijk, de buurt, in hetzelfde portiek.. VoorUit heeft een gecertificeerde
aandachtsfunctionaris die de signalen van VoorUiters oppakt en volgens de meldcode in behandeling
neemt. Een korte lijn met de OKT-teams en aanpak woningoverlast is ook voorzien. Tijdens de pandemie
is er extra zorg over huiselijk geweld vanwege het vele thuiszitten en oplopende stress. Juist daarom is
sterk ingezet op het onderhouden van contact met zoveel mogelijk huishoudens in de wijken. Er zijn niet
veel meer zorgsignalen geweest betreffende geweld dan in voorgaand jaar. Wel is er in oplopende mate
zorg over vereenzaming, sombere gevoelens, onderwijsachterstand en armoede. Ook deze signalen delen
we met relevante partners in de wijk.
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1. Resultaten 2020
De VoorUiters vullen elke week een weekrapport
in aan de hand van 6 stappen van projectmatig
werken, waarbij ze informatie geven over de
samenwerking met elkaar, met wijkpartners, zaken
waar ze tegenaan zijn gelopen en gegevens over
het bereik. 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 aan de
hand van tussenrapportages.
De targets voor 2020 waren:
● Het bereiken van minimaal 20.000 deelnemers per jaar.
● Het uitvoeren van minimaal 500 activiteiten per jaar.
● Contact met minimaal 70 contactgezinnen per jaar (afhankelijk van aantal studenten per jaar, 1
contactgezin per student).
● Aansluiten bij bestaande initiatieven en nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten.














Resultaten en activiteiten in 2020
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
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.
Deze doelen hebben we ook tijdens de Corona Epidemie kunnen realiseren binnen de mogelijkheden.
De kwalitatieve targets zijn gehaald en in veel buurten zijn nieuwe samenwerkingsrelaties opgebouwd.
Ook de relatie met contactgezinnen is intact gebleven. De kwantitatieve targets zijn niet gehaald vanwege
de verschillende lockdowns waardoor reguliere activiteiten online doorgingen of stopten, wat een
negatief effect had op de deelnamecijfers. Doordat veel aanbod online is geweest zijn gegevens over
deelname moeilijk te verzamelen.
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VoorUit heeft in 2020:

14893 deelnemers bereikt





5343 kinderen 0-12 jaar
916 jongeren 12-18 jaar
5441 volwassenen
3193 senioren 65+

347 verschillende activiteiten gerealiseerd

Met 72 contactgezinnen op wekelijkse basis het contact onderhouden

355 keer samengewerkt met een stagiair bij een activiteit

952 keer samengewerkt met een vrijwilliger bij een activiteit

2. Activiteiten en werkwijze 2020
VoorUit werkt in wijken waar de leefbaarheid en/of de sociale cohesie laag is. De aanwezigheid van
minimahuishoudens, bewoners met diverse culturele achtergrond en taalachterstand zijn vaak aanleiding
die de inzet nodig maken. We focussen ons op het creëren van kansen voor kinderen, ontmoeting tussen
bewoners stimuleren en armoedebestrijding. 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. VoorUit werkt aan de hand van tien
thema’s. Die thema’s zijn geformuleerd naar aanleiding
van de opgaven van de stakeholders: woningcorporaties
en gebiedsteams. Daardoor sluiten de thema’s goed aan
bij de gebiedsgerichte uitwerkingen die in het kader van
het Stedelijk Kader 'Samen Vooruit' en bij de
programmalijnen van de woningcorporaties.

1

Vraaggericht werken
Vraaggericht werken betekende in 2020 concreet dat waar mogelijk bestaande activiteiten werden
omgezet in onlinevarianten. Maar veelal ook dat programmering werd losgelaten om in te spelen op
urgente behoeften. Zowel persoonlijk contact, praktische hulp bij boodschappen, afspraken e.d. als
ondersteuning bij digitaal meedoen en tot slot ook in toenemende mate concrete stut en steun tegen
armoede.
De studenten denken creatief, werken vanuit een positieve ja-mentaliteit en durven te experimenteren. Ze
zijn geen professionals (hoewel goed opgeleid), maar de jonge buren die met leuke ideeën komen, en
daardoor laagdrempelig en toegankelijk. Ook fungeren zij als oren en ogen van de stakeholders. Ze
horen en zien dingen die anderen niet zien, maar het waard zijn opgemerkt te worden.
Contactgezin
Het contactgezin is een een- of meerpersoons huishouden in de wijk waar de VoorUit-student een hechte
band mee opbouwt. Het contactgezin valt onder de definitie van een mentoring- of maatjesproject.
Onderzoek laat zien dat een mentor het zelfvertrouwen van individuen kan vergroten en de
zelfredzaamheid kan vergroten. De student leest de kinderen voor of helpt met huiswerk. De ouders
worden geholpen bijvoorbeeld 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 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. In samenwerking met kennisinstituut Movisie en de VU 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 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/dekracht-van-het-gewone
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Samenwerken en inspelen op wat nodig is
VoorUit wil bestaande initiatieven versterken en ondersteunen waar zinvol en nieuwe initiëren als dat
passend is. Daarom is intensieve samenwerking met het lokale netwerk essentieel.
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, SW-SL, Positive Society, WPI, scholen, Vrouw & Vaart, Young Amsterdam en Per Mens.
De studenten van VoorUit hebben als bewoner een signalering- en doorverwijzingsfunctie. Als een
medebewoner 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 bewoners aan kunnen kloppen en door verwezen kunnen worden zonder de
vertrouwensband met de bewoners (hun buren) te verliezen. VoorUiters kunnen ook inspelen op kansen
en talenten door de vele voorzieningen binnen Pak je kans of Jeugdcultuurfonds en Jeigdsportfonds
onder de aandacht te brengen.
Eind maart bleek hoeveel moeite leerlingen van het Calvijn college met het online volgen van de lessen.
De school riep onze hulp in voor online thuiswerkbegeleiding door VoorUiters. Binnen een paar weken
startte deze interventie, die wegens succes ook in het najaar werd ingezet. Toen leerlingen weer fysiek
naar school mochten nam het animo af en rondden we eind 2020 in overleg deze samenwerking af.
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
1 april 2020

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.
Communicatie
Voor de werving van studenten en de externe communicatie is er de website www.vooruitproject.nl. 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 18.883 naar 19.336. Ook op sociale media is VoorUit actief. Met name
Facebook is in gebruik als actuele agenda. Ook vind je daar (foto) verslagen van activiteiten. De
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Facebookpagina is gegroeid van 1.443 naar 1.597 volgers. Het bereik van de Facebookpagina is
gestegen naar 85.405 weergaven. Via Instagram delen de wijkcommunicatoren minimaal drie keer per
week wetenswaardigheden over de buurt en brengen zij de impact van VoorUit in beeld.
Het organisatie-account heeft 277 volgers

3. Wijkoverstijgende projecten
VoorUit werkt graag duurzaam samen met partners binnen en buiten de wijk. Om daadwerkelijk te
kunnen verbinden is het nodig elkaar te leren kennen en elkaars talent en bijdrage te leren waarderen.
Door de tijd heen evalueren we onze samenwerkingen en verbeteren en vernieuwen we onze werkwijzen.
In 2020 was VoorUit actief in de volgende specifieke verbanden, naast de intensieve samenwerking in de
wijken.
VoorUit stage
Op verzoek van ROC Amsterdam bieden wij studenten die uitvallen uit hun oorspronkelijke stage de
mogelijkheid alsnog een stage te lopen in een van de wijken van VoorUit. Door dit aanbod blijven
ROCstudenten in het leerritme, doen zij positieve ervaringen op met stage lopen en voorkomen we zo
schooluitval. Dit concept is gestart in 2017 – 2018 en blijkt een zeer succesvolle interventie. In 20182019 konden 18 uit 21 studenten dankzij een stage bij VoorUit alsnog verder met hun studie. Door de
lockdown waren de mogelijkheden tot instroom helaas kleiner dan afgelopen jaren.

NEXT
Het kantoor van VoorUit is gevestigd in het Calvijncollege. We werken hier samen met het
maatschappelijk programma van de school: NEXT. NEXT geeft handen en voeten aan de ambitie van het
Calvijn college om samenwerking tussen school, leerlingen, de buurt en de arbeidsmarkt te intensiveren
en externe oriëntatie als een rode draad in het curriculum te vervlechten. Door de COVID-maatregelen
heeft de projectleiding vooral thuis gewerkt dit jaar. Sinds oktober is het kantoor niet meer toegankelijk
voor VoorUit. De samenwerking met NEXT is wel gecontinueerd. Zie ook ‘leerlingen op afstand’.
Community Service Learning
Binnen Community service learning (CSL) zetten studenten hun academische vaardigheden in bij het
oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het kader van hun studie. VoorUit werkte samen met de
VU en HVA om maatschappelijke vraagstukken te koppelen aan studenten die hier binnen hun opleiding
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aan konden werken. Er is in 2020 onderzoek gedaan naar de wicked problems digitale inclusie en
eenzaamheid.
Ook zijn op basis van onderzoek nieuwe producten en interventies ontwikkeld en gerealiseerd.
Eenzaamheid
Op het thema eenzaamheid is gerealiseerd:
-Een stage over de rol van de religieuze gemeenschap in het tegengaan van eenzaamheid tijdens de
pandemie
- Onderzoek naar hoe bewonersinitiatieven in Nieuw West tijdens de eerste lockdown eenzaamheid
beperkten (https://www.movisie.nl/artikel/hoe-bewonersinitiatieven-vereenzaming-voorkomen-coronatijd);
-Een kort onderzoek naar de invloed van de fysieke omgeving op eenzaamheid in Slotervaart;
- Er is een fotoproject gerealiseerd onder de noemer #isditeenzaamheid?
- Ook is er een training ontwikkeld voor vrijwilligers zoals de studenten van VoorUit, over ontstaan van
eenzaamheid en over werkzame interventies om ermee om te gaan.
De producten op het gebied van eenzaamheid zijn allen ontwikkeld binnen de Kennisalliantie
Eenzaamheid, een samenwerkingsverband van Combiwel, Hogeschool van Amsterdam, VU,
Regenbooggroep, Markant en VoorUit. De afronding of presentatie van de bovenstaande producten zijn
flink gefrustreerd door de coronamaatregelen. Daardoor is bijvoorbeeld de tentoonstelling
#isditeenzaamheid nog niet gerealiseerd en zijn de activiteiten die als randprogrammering bij deze
tentoonstelling zijn ingericht ook nog niet aangeboden aan bewoners, vrijwilligers en professionals in het
veld.

“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!!”

Duurzaamheid
Naast de kennisalliantie Eenzaamheid is een kennisalliantie Duurzaamheid opgericht. Daarin participeren
actieve bewonersgroepen, welzijnsorganisaties als SW-SL en Combiwel, het stadsdeel, woningcorporaties,
de VU en HVA en VoorUit. Een van de grote thema’s is de energietransitie, maar ook voedselinitiatieven
en bewonersparticipatie zijn thema’s
In samenwerking tussen VoorUit, VU en HVA zijn beide kennisllianties geëvalueerd en doorontwikkeld in
opzet en werkwijze.
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Digitale inclusie
Op het thema digitale inclusie is gewerkt onder de noemer de Levende helpdesk.
Eerste opzet was op bestaande locaties in de buurt praktische ondersteuning op maat te bieden voor
bewoners. Een eerste inventarisatie van behoeften van bewoners staakte half maart. Op dat moment is
een switch gemaakt naar het online brengen van contactmogelijkheden en zijn de VoorUit-buurthuizen
digitaal/online ingericht.

In mei is besloten een instructieboekje te maken om inwoners op afstand te kunnen helpen met de
basisfuncties van hun smartphone zoals beeldbellen of apps installeren. Dit boekje is vooral in situaties
waarin een vrijwilliger of mantelzorger het boekje met de hoofdpersoon kon doornemen erg goed
ontvangen. Een tweede druk is op verzoek van samenwerkingspartner de Regenbooggroep in de zomer
gerealiseerd. Daarnaast is een netwerk opgezet van aanbieders, onderzoekers en deskundigen. Hierdoor
kan VoorUit effectief ondersteunen bij bestaande initiatieven en bewoners toeleiden naar mogelijkheden.

4. Nieuwe ontwikkelingen
Nieuw: Het Startersconcept
In 2019 ging VoorUit de samenwerking aan met Stadgenoot in het gemend wonencomplex Stek West.
Een complexgerichte opdracht, uitgevoerd door 23+ jongeren, al dan niet studerend.
In Zaandam ging VoorUit eind 2019 de uitdaging aan een team te formeren uit een maximaal aantal
lokaal opgegroeide studenten.
In studiejaar 2019-2020 liep de MBOpilot, waarin lokaal opgegroeide MBOstudenten als VoorUiter actief
werden.
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Deze verschillende ervaringen met het werven en coachen van een nieuwe doelgroep vrijwilligers kwamen
medio 2020 samen toen Stadgenoot ons verzocht mee te denken over de leefbaarheid in de
Couperusbuurt in aanloop naar de renovatie.
De uitkomst werd een opdracht waarin 10 starters als vrijwilliger aan de slag zullen gaan in de
Couperusbuurt in een format van 5 uur vrijwilligerswerk per week. Hun opdracht is niet zozeer
activiteitenaanbod te bieden alswel medebewoners te enthousiasmeren naar de buurt en buren om te
kijken en gezamenlijk tot leuke initiatieven te komen. Dit team zal bestaan uit oud-VoorUiters en lokale
jongeren. Per begin 2021 was dit de teamfoto:

team Couperusbuurt
Een jaar in Amstelveen
Op verzoek van woningcorporatie Eigen Haard is in september 2020 een team geformeerd in
appartementencomplex Aquarius in Amstelveen. Doel is de leefbaarheid in het complex te vergroten in
aanloop naar de renovatie medio 2021. Dit team, dat tijdens de pandemie inhuisde, heeft dankzij de
ervaringen in de Banne en dankzij een enorme motivatie, veel een-op-een contacten gemaakt met
bewoners. Zodoende konden zij impact maken op gevoelens van veiligheid, signalen van zorg doorgeven
en bewoners helpen met praktische zaken als de zoektocht naar een nieuwe woning, het voorbereiden
van de verhuizing e.d. Ook hebben ze eenzaamheid voorkomen door een luisterend oor te bieden.
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6. Financiën
De activiteiten van stichting Studenten voor Samenleving onder de noemer VoorUit zijn in 2020 flink
uitgebreid. Naast de continuering van VoorUit verbindt de wijk, gefinancierd door gemeente Amsterdam
en verscheidene vermogensfondsen, verkreeg de stichting ook enkele opdrachten voor community
building in Zaandam (Poelenburg en Peldersveld), Stek West en Amstelveen.
Daarnaast realiseert de stichting inmiddels verschillende projecten: in opdracht van de gemeente
Amsterdam werken we aan digitale inclusie met de Levende Helpdesk, voerden we de MBO-pilot uit en
verlenen we diensten voor de KennisAlliantie Eenzaamheid, waaronder de Week van de Eenzaamheid. Op
verzoek van de VU leveren we een bijdrage in de ontwikkeling van Community Service Learning.
De Covid 19-pandemie heeft in 2020 invloed gehad op de programmering en uitvoering van activiteiten
en projecten. Waar mogelijk is in overleg met de stakeholders voor alternatieven gekozen. Waar nodig
zijn evenementen uitgesteld tot betere tijden.
Online alternatieven hebben weinig kosten meegebracht, voor lokale activiteiten was veelal lokale
financiering mogelijk en begrote kosten voor reiskostenvergoeding, kantoorartikelen e.d. zijn
weggevallen.
Het projectteam heeft gedurende dit jaar, online, zeer effectief gewerkt. Er is voor gekozen geen nieuw
personeel aan te trekken zolang inwerken alleen online kon, en studenten intensief te betrekken bij
organisatie en coördinatie van projecten.
Al deze elementen samen verklaren het financieel positieve resultaat van de exploitatie 2020. Naar
verwachting is dit eenmalig: Als fysiek werken weer mogelijk wordt is uitbreiding van het team
noodzakelijk om het toegenomen aantal opdrachten uit te kunnen voeren. Ook zullen dan in de wijken en
bij de projecten weer out of pocketkosten worden gemaakt die nodig zijn om de activiteiten weer op het
gewenste niveau te krijgen.
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De jaarrekening 2020, gecontroleerd door accountantsbureau H. Toorman, is separaat beschikbaar,
evenals de financiële verantwoordingen van de projecten en toegekende subsidies.

7. bestuur
Het bestuur van Stichting Studenten voor Samenleving bestond uit:
P.J. de Jong, voorzitter
R. van de Braak, penningmeester
K.O.P. Schuuring - de Korte, algemeen lid
H.G. Klein-Ikkink, algemeen lid
A.H.A. Grummel, algemeen lid
M. Lötters, algemeen lid

VoorUit wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Nader ingezoomd:
VoorUit in Nieuw-West
VoorUit en Nieuw-West zijn al vele jaren
aan elkaar verbonden. Teams waren in
2020 actief in de gebieden Osdorp,
Slotervaart en Geuzenveld-Slotermeer
onder de noemers: Osdorp de Punt,
Osdorp Wildeman, Slotervaart,
Staalmanplein, Jacob Geel, Geuzenveld,
Slotermeer Oost en Slotermeer West.
VoorUit is in Nieuw West actief in zeven
ontwikkelbuurten.
Informatie over de specifieke teams van
VoorUit in Nieuw West en hun doelen,
activiteiten, resultaten en impact is online beschikbaar op de wijkpagina’s van onze website
www.vooruitproject.nl en op Facebook en Instagram. Daarnaast in de wijkplannen en tussentijdse
resultaatpresentaties die periodiek met de gebiedsteams gedeeld zijn. Door de wijkplannen op maat sluit
VoorUit voortdurend aan bij de gebiedsgerichte opgaven van de gemeente Amsterdam.
In Osdorp de Punt zijn we alleen in het eerste kwartaal actief geweest. De inzet kon niet voortgezet
worden vanwege gebrek aan woonruimte.
In de Staalmanpleinbuurt zijn tot in de zomer actief geweest. Daarna was er ook hier geen mogelijkheid
voor bewoning meer.
Op de volgende pagina’s geven we- aansluitend op de opdrachten die het stadsdeel zichzelf stelt- aan
wat VoorUit heeft bijgedragen.
Voorzieningenniveau

Nieuw-West kent een hoger aandeel kwetsbare bewoners dan gemiddeld in Amsterdam. We zien dat een
grotere instroom van kwetsbare groepen zich in al bestaande kwetsbare buurten huisvest. Als we kijken
naar het voorzieningenniveau, zien we dat juist die buurten minder goede voorzieningen kent. Daarom
moet er in het hele gebied een goed voorzieningenniveau zijn dat aansluit bij de opgave van het gebied.
Het verschil in voorzieningenniveau tussen buurten in Nieuw West is voor VoorUit heel herkenbaar. Waar
in de ene buurt weinig te vinden is, buitelen in andere buurten de organisaties bijna over elkaar. Door
nauwe samenwerking met de corporaties in betreffende gebieden lukte het om in Geuzenveld een
buurthuis te bemensen (op de Savornin Lohmanstraat) om meer initiatief te stimuleren en faciliteren. In de
Lodewijk van Deijssel werd juist samengewerkt met organisaties als de BuurtWerkKamer of Cascoland om
de beschikbare locaties te delen en gezamenlijke loketten te vormen, waardoor meer overzicht en
zichtbaarheid richting bewoners gerealiseerd werd. Zo hield de BuurtWerkKamer spreekuur in buurtkamer
de Social Garden die VoorUit beheert. De Social Garden was mikpunt van vandalisme, waarna een dialoog
startte over jongeren in de buurt. VoorUit was betrokken bij verbindende gesprekken en mogelijke
oplossingen. Zo werden ondanks de beperkingen signalen van jonge en oude buurtbewoners serieus
genomen.
Buurthuisactiviteiten werden zoveel mogelijk online voortgezet toen de locaties sloten.
Taal en onderwijs kinderen, ouderbetrokkenheid

Nog te veel kinderen uit gezinnen in Nieuw-West groeien op met achterstanden op het gebied van taal en
onderwijs. Eenmaal op achterstand gezet is de inhaalrace extra zwaar.
Het hele jaar door is het gelukt contact te onderhouden met de kinderen die we voor de pandemie ook
ontmoetten.
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Tijdens de eerste lockdown vaak via challenges op tiktok bijvoorbeeld. Toen bleek dat de pandemie voor
langdurige uitdagingen zou zorgen hebben we ingezet op meer interactie via
online middelen en waar mogelijk toch fysieke ontmoeting met kinderen.
Denk aan een knutselclub waarvoor kinderen op een afgesproken moment in
het buurthuis de spullen kunnen ophalen en vervolgens online in eigen huis
mee aan de slag gaan. Ook is veel ingezet op lichaamsbeweging: eenvoudig
sport en spel op pleintjes en Cruyff Courts in de buurt.
De gebruikelijke huiswerkbegeleiding werd online voortgezet.
Met het extra toegekende budget voor Midzomer Mokum konden we in de
zomervakantie toch even eropuit. Zo ging team Molenwijk naar Artis en waren
er in Slotervaart en het AZC in Geuzenveld openluchtbioscoopvoorstellingen.
Ook realiseerden we samen met het Amsterdams Jeugdtheatercollectief
locatietheater in Slotervaart.
Helaas konden ook veel activiteiten alsnog niet doorgaan door aanvullende
maatregelen. Een deel van het budget is daarom voor de kerstvakantie
gereserveerd. Helaas was er ook toen uiteindelijk minder mogelijk dan
gehoopt.

Onzichtbare discriminatie

Nieuw-West heeft een omvangrijke groep werklozen waarbij een aanzienlijk deel een grote afstand heeft
tot de arbeidsmarkt. Die afstand wordt vergroot omdat discriminatie op de arbeidsmarkt nog te vaak
voorkomt. In Nieuw-West kunnen we een groot verschil maken door deze ‘onzichtbare’ discriminatie uit te
bannen en iedereen een eerlijke kans te geven op een stage of baan.
Op verzoek van ROC Amsterdam bieden wij studenten die om wat voor reden dan ook uitvallen uit hun
stage de mogelijkheid stage te lopen in een van de wijken van VoorUit. Daardoor blijven zijn in het
leerritme, doen zij positieve ervaringen op met stagelopen en voorkomen we zo schooluitval. Jaarlijks
maken een twintigtal studenten gebruik van dit aanbod. In 2018-2019 konden 18 uit 21 studenten
dankzij een stage bij VoorUit verder met hun studie. In 2020 konden we deze stages vanwege de
maatregelen niet realiseren.
Instroom kwetsbare groepen

De extra aandacht voor basisvoorzieningen in ontwikkelbuurten is bovendien nodig voor de instroom van
kwetsbare groepen. Bij deze buurtvernieuwing is participatie en bewoners betrokkenheid een belangrijk
doel.
VoorUit heeft contact met het AZC en de locatie
op de Derkinderenstraat en nodigt deze nieuwe
buurtbewoners uit om deel te nemen aan de
organisatie van activiteiten in de buurt. Via de
Regenbooggroep en Cordaan ontmoeten
VoorUiters ook meer psychisch en intellectueel
kwetsbare bewoners en trekken met hen op als
contactgezin of tijdens buurtactiviteiten als
moestuinbeheer. Zo kunnen kwetsbare
bewoners met ondersteuning participeren als
deelnemer of zelfs verantwoordelijkheid als
vrijwilliger aangaan. Ook in de perioden dat
samenkomen en fysiek activiteiten ondernemen
niet mogelijk was is sterk ingezet op het
onderhouden van contacten met deze buurtbewoners.
Huiselijk geweld en zorgsignalen

Nieuw-West scoort vrij hoog als het gaat om risicofactoren (armoede en schulden) voor huiselijk
geweld/kindermishandeling. Daarnaast hebben slachtoffers van huiselijk
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geweld/kindermishandeling/ouderenmishandeling in veel gevallen ook een slechtere gezondheid, een
hoger risico op angst en depressie en zijn ze eenzamer. Seksueel geweld treft in de helft van de gevallen
jongeren (grotendeels meisjes/vrouwen) tot 23 jaar.
VoorUiters zijn door hun unieke plek als medebewoners van de buurt ook oren en ogen. Zij leven samen
met hun buren in gehorige portieken en hebben dagelijks contact met kinderen uit de buurt. Zij
signaleren daardoor ook vermoedens van huiselijk geweld/kindermishandeling en ouderenmishandeling.
VoorUit heeft een gecertificeerde aandachtsfunctionaris die de signalen van VoorUiters oppakt en volgens
de meldcode in behandeling neemt. Een korte lijn met de OKT-teams en aanpak woningoverlast is ook
voorzien. Tijdens de pandemie was er extra zorg over huiselijk geweld vanwege het vele thuiszitten en
oplopende stress. Juist daarom is sterk ingezet op het onderhouden van contact met zoveel mogelijk
huishoudens in de wijken. Er zijn niet veel meer zorgsignalen geweest betreffende geweld dan in
voorgaand jaar. Wel is er in oplopende mate zorg over vereenzaming, sombere gevoelens,
onderwijsachterstand en armoede. Ook deze signalen delen we met relevante partners in de wijk.
Voorbeeldfunctie studenten diversiteit

In Nieuw-West wonen veel verschillende
Amsterdammers. Wat hen bindt is de buurt waarin zij
wonen. Door spanningen in de buurt kunnen bewoners
zich onveiliger voelen waardoor ze minder snel het
contact aangaan met andere groepen of elkaar
vermijden. Daarom gaan we de komende tijd aan de slag
om ontmoeting en begrip te faciliteren.
In Nieuw-West moet iedereen zich vrij en veilig voelen
om verliefd te worden op wie hij of zij wil of om zijn
seksualiteit te ontdekken. Veel van onze LHBTQI+
inwoners durven niet zichtbaar zichzelf te zijn, hand in
hand te lopen of zich te kleden hoe zij willen uit angst
geïntimideerd of belaagd te worden. Dit zal alleen
veranderen als we in woord en daad solidair zijn met al
onze inwoners, werken aan bewustwording en hard
optreden tegen daders.
VoorUit kenmerkt zich door een diverse groep
studenten, met verschillende culturele achtergronden,
opleidingen en verschillende geaardheid. Door hun
aanwezigheid in de buurt leven zij een tolerante open
houding voor en kunnen zo tot steun zijn voor anderen die zich hierin kwetsbaar of zoekend voelen.
VoorUit is echter nog niet zo divers en inclusief als gewenst.
Mede daarom zijn we in 2019 de MBO pilot aangegaan, waarin we uiteindelijk 3 studenten uit het MBO
met een lokale achtergrond hebben uitgenodigd te participeren als VoorUiter.
Uit de pilot, en het onderzoek dat een sociologiestudent ernaar deed, kwam naar voren dat studenten
met een biculturele achtergrond zich wel thuis voelen in het VoorUitteam waarvan zij deel uitmaken, maar
zich niet voldoende gerepresenteerd voelen in VoorUit als organisatie.
Mede daarom participeert VoorUit actief in het leiderschapsprogramma Ambassadeurs van Amsterdam
(https://ambassadeursvanamsterdam.nl) en heeft daarbinnen een Masterclass georganiseerd voor de
wijkcoördinatoren door de programmamanager diversiteit en inclusie van ECHO, Expertisecentrum
Diversiteitsbeleid. Ook is in samenwerking met Young Amsterdam een derde editie van Changes
georganiseerd. Deze keer met het thema Tolerantie.
Tot slot zijn we aangesloten bij het netwerk Kwetsbare meiden Nieuw-West.
Ontmoeting

Ontmoeting is ontzettend belangrijk voor democratisering. Door met elkaar het gesprek te voeren leren
we van elkaar en begrijpen we elkaar beter.
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VoorUit geeft dit vorm in persoonlijke ontmoetingen binnen een contactgezin, activiteiten met en voor
verschillende groepen bewoners; beheer, programmering en ondersteuning van buurtkamers in
Slotermeer-West en Oost, en buurthuizen in Geuzenveld en Slotervaart, dialoogavonden in Casa Sofia,
duursame diners in Slotervaart, een maandelijkse pubquiz in de Staalmanpleinbuurt, begeleide
wandelingen, de scootmobielclub in Geuzenveld, sportactiviteiten en grote en kleine events in de buurt. In
Osdorp de Punt benutte VoorUit de WPTbus als mobiele locatie om ontmoetingen op straat te realiseren
en bewoners op verschillende thema’s te verenigen. In dit bijzondere jaar zijn de ontmoetingen vanaf
maart vooral een op een gerealiseerd, maar ook via balkonbingo’s, quizzes en workouts.
Vindbaar en Zichtbaar in de wijk
VoorUit ziet buurtkamers en buurthuizen als
belangrijke plekken waar bewoners elkaar
ontmoeten en hun eigen talenten kunnen
ontwikkelen. Meer nog dan de Huizen van
de Wijk zijn deze locaties laagdrempelig en
toegankelijk voor de directe buurtbewoners.
In alle buurthuizen en buurtkamers waar
Vooruit programmeert en/of beheert is het
uitgangspunt de bestaande
gebruikersgroep, maar werkt ze actief aan
inclusie en wederkerigheid. In
samenwerking met Eigenwijks stimuleren
we activiteiten door bewoners. Daarnaast
programmeert VoorUit ook graag op straat.
Om bewegen te stimuleren, meedoen
makkelijk te maken en zichtbaar te zijn. Zolang het buurthuis gesloten was bood team Slotervaart op
straat een boekenkastje aan, dat gretig aftrek vond.
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VoorUit in Noord West
In augustus 2015 is VoorUit begonnen in de Molenwijk. Zes studenten wonen in twee woningen van de
Alliantie en Eigen Haard. Het eerste jaar heeft de focus gelegen op het leren kennen van de wijk en de
bewoners, samenwerken met het netwerk en een rol spelen in de Molenwijkkamer. Afgelopen studiejaren
heeft de focus gelegen op het activeren van bewoners, het werken aan thema’s als schoon en heel en
armoedebestrijding en het ondersteunen van bestaande organisaties in de wijk. In 2017-2018 is er focus
gekomen op overdracht aan de bewoners en organisaties en het faciliteren van mogelijkheden om zelf
aan de slag te gaan. Molenwijk is in 2018 aangemerkt als ‘ontwikkelbuurt’. Dit biedt nieuwe
mogelijkheden voor de partners, waaronder corporaties, om extra aandacht en energie te geven aan de
wijk en haar bewoners. Daarom is besloten VoorUit te vragen in de wijk actief te blijven in collegejaar
2018-2019 en opvolgende jaren. Eigen Haard heeft in 2018 gevraagd de inzet van VoorUit in de
seniorenflat Statenjachtstraat mogelijk te maken. Na uitgebreid overleg met medewerkers van Eigen
Haard, de gebiedsmakelaar en adviseur Sociaal domein is een team van 3 VoorUitstudenten in de
Statenjachtstraat actief geworden in de winter van 2019.
Op de volgende pagina’s geven we- aansluitend op de opdrachten die het stadsdeel zichzelf stelt- aan
wat VoorUit heeft bijgedragen.

Molenwijk
Preventie jeugdcriminaliteit

De kans op jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
blijft aanwezig door de aanwezigheid van
risicofactoren en de afwezigheid van positieve
prikkels voor de jongeren. Dit geldt ook voor
Molenwijk. De aanwezigheid van diverse
voorzieningen biedt kansen voor inspiratie en
tot ontmoeting met bewoners die een andere
achtergrond hebben. Deze voorzieningen
worden echter gemist. Het is belangrijk dat de
aanpak ter voorkoming van jeugdoverlast en
beginnende jeugdcriminaliteit wordt
voortgezet. Vroegtijdige signalering en een
stevige preventieve basis zijn hierbij cruciaal.
VoorUit draagt hieraan bij met laagdrempelige activiteiten voor kinderen. Deze activiteiten zijn op
talentontwikkeling gericht en stimuleren een positieve blik op eigen ontwikkelperspectief. Er is veel
aandacht voor een positief pedagogisch klimaat binnen de activiteiten. De VoorUitstudenten worden
hierin gecoacht. Ook is er aandacht voor veiligheid, door kinderen mee te laten doen en denken over een
prettige, schone leefomgeving met activiteiten als Prikken in de wijk. VoorUit is aangesloten bij
netwerkoverleg over de positieve pedagogische omgeving en vreedzame wijk. Daarnaast acteren de
VoorUitstudenten door hun aanwezigheid in de wijk als rolmodellen. Voor de kinderen en volwassenen
die deelnemen aan activiteiten, die ze ontmoeten als contactgezin en die bij hen in de flat wonen.
Daarnaast ook voor de ROCstudenten die als stagiaire aansluiten bij activiteiten. Sport en Spel op het
plein is zo veel mogelijk doorgegaan in 2020. De samenwerking met Studiezalen is na Nieuw West nu
ook in Noord intensief. We hebben ingezet op samenwerking met Elance Academy en met DOCK om in
gezamenlijkheid zoveel mogelijk jongeren te bereiken.
Samenwerking in de wijk VoorUit werkt samen met organisaties in de wijk variërend van scholen,
bewonerscommissies, welzijn- en zorginstellingen, jongerenwerk en moskee en kerk. Graag verbinden wij
deze organisaties en ondersteunen waar gewenst. Dit resulteert in bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding in
de OBA, een tabletcafé voor ouderen in de OBA, activiteiten in een ruimte van Combiwel, op het
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Diereneiland samen met stichting SPIN (welzijn) enz. Door de Coronamaatregelen is er in concreto
minder samengewerkt op locatie, omdat er minder begeleiders mogelijk waren per activiteit. Wel werden
veel signalen uitgewisseld en mogelijkheden afgestemd.
Dementie

Er wonen in Noord West relatief veel ouderen. De leeftijdsopbouw in Noord West zal niet drastisch
veranderen. Het gebied zal de komende jaren vergrijzen, maar niet sterker dan gemiddeld in Amsterdam.
In Molenwijk zijn relatief veel kwetsbare oudere bewoners. Het is belangrijk dat er in deze buurten meer
laagdrempelige (sociale) toegang tot sociale accommodaties is. Er moet geïnvesteerd moeten worden in
laagdrempelige activiteiten en het opbouwen van netwerken in de buurt. Daarnaast is het van belang dat
er meer kennis en bewustwording komt onder bewoners, winkeliers, professionals (inclusief
woningbouwcorporaties) en vrijwilligers van dementie. In Molenwijk hebben veel oudere bewoners een
niet-westerse migratieachtergrond. Omdat er enerzijds een snelle stijging van dementie in deze groep is
en aan de ander kant bij hen een groter risico op overbelasting van mantelzorgers bestaat, is het
belangrijk om hier binnen het aanbod en met signalering specifiek aandacht voor te hebben.
VoorUit organiseert verschillende activiteiten voor senioren. Gezamenlijk eten en de laagdrempelige
activiteit voor digitale vaardigheden Klik en tik bieden gezelligheid, ruimte voor ontmoeting en een
laagdrempelige vraagbaak. Het concept contactgezin tenslotte biedt ruimte om binnen voorUit
persoonlijk contact op te bouwen met ouderen die anders vereenzamen of sneller minder redzaam
worden. Ook zijn VoorUiters bewust van
mogelijke signalen en verwijzen zij warm door
indien nodig.
Eenzaamheid

In het gebied wonen relatief veel ernstig
eenzamen. Deze eenzaamheid is zowel
emotioneel als sociaal. In de bestrijding van de
emotionele eenzaamheid ligt een specifieke
opgave. Dit vraagt een andere aanpak omdat het
hierbij niet zozeer gaat om het aantal sociale
contacten die iemand heeft, maar om het gevoel
van het ontbreken van een hechte, emotionele
band met anderen (de kwaliteit).
Ook in Molenwijk is er veel sprake van eenzaamheid. Dit komt o.a. door de veelheid en stapeling aan
problematieken in deze wijken. Mensen zijn hierdoor vooral bezig met hun eigen sores en overleven en
voelen zich vaak onbegrepen. Dat vergroot de kans op emotionele eenzaamheid. Daarnaast is ook de
bouw (veel hoge flats) van Molenwijk van invloed. Ook door het gebrek aan voorzieningen als cultuur en
horeca zijn dit erg ‘anonieme wijken’.
VoorUit organiseert verschillende laagdrempelige activiteiten zoals Ontmoet en Dans, Samen eten e.d.
Het concept contactgezin biedt ruimte om persoonlijk contact op te bouwen met bewoners die sociaal of
emotioneel eenzaam zijn. Deze initiatieven kunnen helpen eenzaamheid te bestrijden. Misschien veel
belangrijker is echter bewust te zijn van mogelijke eenzaamheidsgevoelens en daarover het gesprek
durven aangaan. VoorUit werkt binnen de Kennisalliantie Eenzaamheid door middel van onderzoek en
ontwikkeling van workshops aan een klimaat waarin eenzaamheid uit de taboesfeer kan komen.
Vooruitstudenten leren hierover in thema-avonden en trainingen.
Preventie (gezonde leefstijl en sport & bewegen)

Noord West scoort op bijna alle indicatoren van de gezondheid ongunstig. Zo hebben meer inwoners een
chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking dan gemiddeld in Amsterdam. Bovendien
voldoen bewoners veel minder vaak aan de beweegnorm en kampen zij veel vaker met overgewicht. Om
kinderen en jongeren gezond op te laten groeien wordt in Noord West veel georganiseerd rondom
gezond eten, voldoende bewegen en meedoen met sport (o.a. vanuit de Aanpak Gezond Gewicht). Deze
onderwerpen verdienen nog steeds volop aandacht, want ondanks de inzet blijft bijvoorbeeld het aandeel
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kinderen tot 19 jaar met overgewicht in Noord West hoog. Bovendien blijven meisjes vanaf 12 jaar weg
bij (straat)sportactiviteiten. Alle jeugd moet kunnen sporten en bewegen (ook meisjes), zowel in de
openbare ruimte als bij sportverenigingen. De doorstroom vanuit buurtactiviteiten naar een
sportvereniging blijft een uitdaging vooral bij jongeren vanaf 10 jaar.
VoorUit zet hier op in met:
- ambassadeurschap JeugdFonds Sport, door actief te bemiddelen naar sportverenigingen en
aanvraag te doen bij het JeugdSportFonds.
- maatjesproject Gezonde Maatjes van Humanitas. VoorUit-studenten kunnen met project Gezonde
Maatjes hun contactgezinuren invullen.
- VoorUits Masterchef Junior. VoorUit heeft in samenwerking met de opleiding Voeding en
dietetiek een wijkoverstijgende kookwedstrijd voor kinderen uit de VoorUitwijken georganiseerd.
Allerlei thema’s komen in deze wedstrijd aan de orde. Denk aan: gerechten uit grootmoeders
keuken; koken met overgebleven voedsel van lokale ondernemers, seizoensgebonden eten,
duurzaam en voedzaam, budgetteren, omgaan met diëten (suikervrij, glutenvrij, halal,
veganistisch). De finale is nog niet gespeeld vanwege coronamaatregelen.

Niet alleen bij de jeugd, maar ook bij volwassenen moet een gezonde leefstijl bevorderd worden. Voor
kwetsbare volwassenen en
ouderen moet er een passend
aanbod en/of voorlichting zijn,
zodat ook zij zich gezonder en
fitter kunnen voelen. Voor
ouderen zal er niet alleen blijvend
aandacht moeten blijven voor
bewegen, maar ook voor het
voorkomen van
gezondheidsproblemen (denk
bijvoorbeeld aan veilig fietsen).
VoorUit zet hier op in tijdens de
activiteiten met ouderen (Klik en
Tik, Samen eten) door het gesprek
aan te gaan en naar behoefte
informatieve bijeenkomsten te
organiseren. Wandelen is dit jaar
een belangrijk middel geweest
voor beweging en om contact te kunnen onderhouden.
Kansengelijkheid en Armoede

In Amsterdam zijn veel voorzieningen voor gezinnen, maar de ervaring leert dat veel gezinnen in Noord
West hier niet altijd gebruik van maken. Dit heeft o.a. te maken met de administratie bij het aanvragen,
onbekendheid van het aanbod en overbelasting. Voor Molenwijk specifiek geldt daarbij dat bijvoorbeeld
ondersteuning bij financiën te ver weg is. In heel Noord West zijn bovendien nog weinig
stadspasactiviteiten. Door spreekuren te realiseren in de wijk, zoals op scholen, kunnen veel ouders
laagdrempelig geholpen worden. VoorUit draagt bij door aan te sluiten bij bestaande spreekuren in de
OBA en laagdrempelig mensen te woord te staan en door te verwijzen. Daarnaast signaleert VoorUit
zorgen en kansen in haar contacten met deelnemers aan activiteiten en gezinsleden van het contactgezin.
VoorUit signaleert en verwijst warm door.
De serie Klassen die in Amsterdam Noord is opgenomen en het najaar van 2020 werd uitgezonden, heeft
voor velen de ogen geopend m.b.t. klassenongelijkheid. VoorUit organiseerde naar aanleiding van de
serie een dialoog met Esther Lagendijk, portefeuillehouder sociaal domein in stadsdeelbestuur in Noord,
over de rol van VoorUit in de aanpak van Klassenongelijkheid. Tijdens deze meeting was er ook aandacht
voor het JeugdCultuurFonds Amsterdam en het Jeugdsportfonds waar VoorUiters actief naar kunnen toe
leiden.
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Taal & Digitaal

In Noord West concentreert laaggeletterdheid zich vooral
in De Banne en Molenwijk. Een zeer groot deel van de
kinderen heeft een indicatie voor VVE. Taalaanbod moet
vindbaar en laagdrempelig aanwezig zijn in de wijk. Voor
volwassenen en voor ouders en kinderen. Bij kwetsbare
inwoners met laaggeletterdheid en verstandelijke
beperkingen is toegankelijkheid en laagdrempeligheid een
belangrijke randvoorwaarde. Daarom zal er meer
outreachend gewerkt moeten worden.
VoorUit draagt bij met activiteiten als Klik en Tik, een
laagdrempelige activiteit voor volwassenen die beter
willen omgaan met digitale middelen, persoonlijke ondersteuning van kinderen en ouders die als
nieuwkomer of vluchteling in Molenwijk zijn komen wonen, binnen de kaders van het contactgezin,
Huiswerkbegeleiding in de OBA en samenwerking met Studiezalen.
Democratisering

In Noord West waren er de afgelopen periode minder bewonersinitiatieven en maatschappelijke
initiatieven dan in andere buurten in Noord. In Noord West zijn meerdere maatschappelijke initiatieven en
zelfbeheer buurthuizen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van financiering,
toekomstbestendigheid en buurtgerichtheid. De opgave is om laaggeletterden/ kwetsbare bewoners en
jeugd bij participatie te betrekken. Door middel van democratiseringsactiviteiten kunnen verschillende
Noordse bewoners in hun buurten meer verbonden worden.
VoorUit stimuleert talent van kinderen en volwassenen en nodigt hen uit kritisch mee te denken over de
inrichting van en het schoonhouden en beheren van hun leefomgeving. Dit doet ze onder meer met:
Activiteiten in de Molenwijkkamer. Zij overlegt met gebruikers en programmeert activiteiten voor en met
de buurt, Prikacties samen met DOCK en de oprichting van bewonersvereniging Molenwijk.
Vluchtelingen (statushouders en asielzoekers) en ongedocumenteerden

De in Noord West wonende statushouders willen ook meedoen in en zijn een onderdeel van de
samenleving. De komst van statushouders vraagt vooral inzet op verbinding met de buurt en bestaande
(in)formele netwerken. En waar nodig ondersteuning van de doelgroep.
VoorUit draagt bij met activiteiten als Soep en Taal voor nieuwkomers, samen eten en converseren in de
Nederlandse taal en persoonlijke ondersteuning van kinderen en ouders die als nieuwkomer of
vluchteling in Molenwijk zijn komen wonen, binnen de kaders van het contactgezin. Ook was er aandacht
voor bewegen met niet-westerse vrouwen. De eigen biculturele achtergrond van de teamleden maakt het
makkelijker deze bewoners op een sensitieve manier tegemoet te treden en hun behoeften te begrijpen.

In Molenwijk wordt duidelijk dat veel van de problemen op verschillende levensdomeinen veelal bij
dezelfde bewoners samenkomen. Ook zien we dat de problemen in elkaar grijpen en elkaar versterken.
Tegelijkertijd zijn deze kwetsbare mensen moeilijk te bereiken. Dit ligt aan laaggeletterdheid,
ontoegankelijkheid, onbekendheid en/of overbelastbaarheid. Ook eerdere ervaringen met hulpverlening
die in de beleving van bewoners niet altijd het gewenste resultaat hadden, hebben soms tot een
hulpverleningsmoeheid geleid. Het netwerk van en de samenwerking met de partners in de wijk is
noodzakelijk om dit soort problemen aan te pakken. VoorUit sluit aan bij bestaande netwerken, maar is
vooral ook van waarde door haar unieke positie als mede-buurtbewoner. Intensieve samenwerking tussen
formele en informele partners staat voorop. VoorUit zoekt en ziet de kansen en sluit aan of initieert waar
gepast. Met lichte toon en laagdrempelige benadering maakt zij het mogelijk voor alle bewoners,
ongeacht achtergrond, IQ of leeftijd om mee te doen. Door de intensieve samenwerking met partners als
de woningbouwcorporaties en gebiedsmakelaar zijn de lijnen kort en is signaleren en verwijzen mogelijk.
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Laagdrempelige activiteiten als de balkonworkouts tijdens de lockdown creëerden een open houding en
onderlinge betrokkenheid, tot verrassing van formele partners.
Vindbaar en Zichtbaar in de wijk
VoorUit ziet buurtkamers en buurthuizen als belangrijke plekken waar bewoners elkaar ontmoeten en hun
eigen talenten kunnen ontwikkelen. Meer nog dan de Huizen van de Wijk zijn deze locaties laagdrempelig
en toegankelijk voor de directe buurtbewoners. In alle buurthuizen en buurtkamers waar Vooruit
programmeert en/of beheert is het uitgangspunt de bestaande gebruikersgroep, maar werkt ze actief aan
inclusie en wederkerigheid. Daarnaast programmeert VoorUit ook graag op straat. Om bewegen te
stimuleren, meedoen makkelijk te maken en zichtbaar te zijn.
Team VoorUit Molenwijk was in 2020 betrokken bij activiteiten op de locaties Molenwijkkamer,
Diereneiland, OBA Molenwijk, Johan Cruijff Veld en Winkelcentrum Molenwijk.
De Banne
Aandacht voor senioren in de Statenjachtstraat
De verhuurbaarheid en de leefbaarheid van conplex de Statenjachtstraat in de Banne staan in aanloop
naar de renovatie onder druk. VoorUit speelt hier een stabiliserende functie door dicht bij de bewoners
activiteiten en diensten te ontplooien en naar hun signalen te luisteren en deze op te pakken. Ze kunnen
tevens bewoners betrekken bij het renovatieproces.
Met het toenemen van de verhuur- en leefbaarheidsproblemen de afgelopen jaren zijn er ook steeds meer
kwetsbare bewoners komen te wonen met weinig draagkracht en zelfredzaamheid. Veel bewoners zijn op
hoge leeftijd.
De maatregelen vanwege COVID 19 hebben in dit complex extra impact gehad. Na al aanwezige
zorgen en onzekerheden (er zijn veel onveiligheidsgevoelens) rondom de renovatie kwamen daar angst
over besmetting en vereenzaming door een
gebrek aan sociaal contact bij. Bewoners zijn
beperkt in hun actieradius. Dit heeft te
maken met fysieke beperkingen, gevoelens
van onveiligheid en gebrek aan kennis over
mogelijkheden, maar ook met de
nadrukkelijke oproep aan kwetsbare
ouderen thuis te blijven. De 3 VoorUiters
hebben dan ook een belangrijke rol
gespeeld in het signaleren van behoeften en
erkennen van de zorgen die bij de oude
bewoners leven.
Met brievenprojecten en vele
telefoongesprekken en een op een
bezoekjes wisten zij de moed erin te houden
en juiste informatie te geven over de
pandemie. Dit heeft de kwaliteit van leven
positief beïnvloed.
toekomst
Meestal is de wijk als geheel het aandachtsgebied voor VoorUit. In de Banne lag de focus het eerste jaar
(2019) op contact maken met de bewoners van de Statenjachtstraat.
In 2020 zijn verkenningen gedaan of er een bredere opdracht voor VoorUit in deze ontwikkelbuurt te
realiseren is. Daarin wordt de mogelijkheid bewoners te verbinden aan bestaande voorzieningen buiten
de flat geoptimaliseerd. Momenteel verkent VoorUit samen met DOCK mogelijkheden binnen het project
Beter Bereik Noord.
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