
VoorUit  pagina 1 van 5

2
Van privé-initiatief naar  
gemeenschappelijk project

In 2007 is VoorUit begonnen als privé-initiatief 
van W&S Transition- en Interimmanagement en 
diens directeur Karel Waagenaar. Karel Waagenaar 
wilde het 25-jarig jubileum vieren met een 
maatschappelijk relevant project. “Hij wilde niet 
alleen geld geven aan een goed project – want  
dat deden we al – maar vooral iets doen”, vertelt 
Liora Eldar, projectmanager van VoorUit. Het  
‘open appartments’ project van de Ben-Gurion 
University of the Negev in Israël werd als  
inspiratie gebruikt. Liora Eldar (geboren in Israël) 
en Karel Waagenaar zijn een aantal maal naar 
Israël geweest om meer over het project te leren. 
In de stad Beer Sheba worden al sinds 1978 
jaarlijks 140 studenten ingezet om immigranten 
uit bijvoorbeeld Ethiopië, Marokko en andere  
islamitische landen te helpen integreren. 

Karel Waagenaar benaderde voor zijn integratie-
project VoorUit de Vrije Universiteit (VU) in 
Amsterdam als partner en maakte afspraken  
over de invulling van het project. Het eerste jaar 
zou volledig worden gesponsord door W&S. De VU 
zou voor de studenten en het educatieve deel 
zorgen. In het eerste jaar waren dat alleen studen-
ten van de faculteit Sociale Wetenschappen, maar 
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Het stimuleren van integratie van allochtonen bewoners in de Amsterdamse 
stadsdelen Osdorp, Slotervaart en Geuzenveld door het inzetten van studenten, 
die daar gratis wonen en voor ten minste tien uur in de week buurtactiviteiten 
organiseren. Dat is het doel van het integratieproject VoorUit. De studenten helpen 
de kinderen bijvoorbeeld met huiswerk en de ouders met de Nederlandse taal 
en computergebruik. Daarnaast zijn er nog sport- en knutselactiviteiten, leren de 
kinderen over gezond eten tijdens kooklessen, maar worden ook de onderlinge 
contacten tussen buurtbewoners bevorderd door met de Portiekcafé-kar door de 
wijk te trekken en bewoners uit te nodigen voor een hapje en drankje. Voor deze 
activiteiten wordt samengewerkt met buurthuizen, scholen en woningcorporaties. 

vanaf dit jaar zijn het studenten van alle studie-
richtingen. In totaal zijn nu dertig studenten bij 
het project betrokken. 

De woningcorporaties Ymere en Far West verhuur-
den het eerste jaar woningen die op de nominatie 
staan voor renovatie of sloop tegen een geredu-
ceerd tarief. Vanwege het succes van het project 
hoeft W&S sinds mei 2008 geen huur meer voor 
deze woningen te betalen. Op dat zelfde moment 
is de Stichting Studenten voor Samenleving 
opgericht met als doel om het VoorUit project te 
continueren met tenminste vijf jaar. Er is een 
bestuur gevormd bestaande uit Karel Waagenaar, 
de directeurs van Far West en Ymere en een 
bestuurder van de faculteit Sociale Wetenschap-
pen van de VU. De partners dragen allen bij in 
natura. De VU zorgt voor de studenten, 
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de docenten die de studenten begeleiden, maar 
ook lezingen verzorgen om de studenten te helpen 
en voor te bereiden en zij stelt een kantoorruimte 
beschikbaar. En de woningcorporaties zorgen voor 
de woonruimtes en ruimte voor de activiteiten.

9
Inzetten van studenten
Adinda Boeren is student Bestuur en 

Organisatie aan de Vrije Universiteit en vanaf  
het eerste uur betrokken bij VoorUit. Zij woont in 
Osdorp in de Reimerswaalbuurt, waar zij als 
VoorUit student activiteiten organiseert. Daar-
naast is zij ook coördinator van de tien studenten 
in Osdorp. Voor dit laatste krijgt zij tien uur in de 
week betaald. In Osdorp heeft het project vijf 
appartementen. De studenten delen met z’n 
tweeën een appartement en daarnaast beschik-
ken ze over een activiteitenappartement, waar 
ze de bewoners kunnen uitnodigen. 

Adinda: “Ik ben vrij blanco naar Osdorp gegaan, 
maar het bevalt me erg goed. In de wijk wordt nu 
erg veel gesloopt en ze zijn ook begonnen met 
bouwen. Het is een vrij rustige wijk. Ik ga ’s avonds 
gewoon over straat enzo: ik voel me echt veilig.  
Ik had laatst een zwerver voor mijn portiekdeur 
liggen. Ik moest naar binnen, maar durfde eigen-
lijk niet. Ik was bang dat hij of heel boos zou 
worden als hij wakker werd of naar binnen zou 
vallen als ik mijn deur opendeed. Er stond een 
groep hangjongeren op de straat, die heb ik toen 
aangesproken en gevraagd of ze me wilde helpen. 
Dat hebben ze gedaan en de zwerver wakker 
gemaakt. Ze zeiden: ‘Hé joh ga weg, dat meisje  
kan niet naar binnen.’ Dat was echt heel fijn.” 

In de Reimerswaalbuurt wonen veel kinderen uit 
grote gezinnen, voornamelijk van Turkse en 
Marokkaanse afkomst. Doordat de grote gezinnen 
in relatief kleine woningen wonen, is er binnen 
weinig ruimte voor de kinderen. De kinderen zijn 
dan ook veel op straat.

0
Huiswerkbegeleiding
Adinda Boeren vertelt enthousiast over de 

verschillende projecten die in de buurt worden 
georganiseerd. Ze sluiten aan bij bestaande 
activiteiten en werken samen met de partners in 
de wijk. Zo wordt in het buurthuis huiswerk-
begeleiding gegeven aan de buurtkinderen. Iedere 
namiddag helpen de studenten per activiteit 
vijftien kinderen met hun huiswerk. Maar er 
wordt ook computerles gegeven aan de vaders. 
“Door de huiswerkbegeleiding kwam ik veel in het 
buurthuis. De vaders vroegen aan mij of we geen 
computerles konden geven. Er is in het buurthuis 
een computerzaal, maar ze konden niet goed 
aansluiten bij de lessen die daar gegeven werden. 
De lessen waren te moeilijk en voor sommigen 
ook te duur. In de lessen die ik geef gaat het echt 
om de basics. Sommige mannen wisten namelijk 
niet eens hoe de computer aan gaat of hoe de 
muis werkt. De behoefte van de vaders om dit te 
leren, kwam doordat zij zagen dat hun kinderen 
steeds handiger werden met computers en 
internet. Omdat zij er zelf helemaal niets van 
snapten, raakten zij de controle kwijt over wat 
hun kinderen deden.” 

3
Portiekportiers: kinderen maken met de 
huismeester schoon

Om te voorkomen dat nieuw gebouwde com-
plexen worden verwaarloosd, organiseert de 
woningcorporatie samen met VoorUit de 
Portiekportiers. De kinderen uit het complex 
houden samen met de huismeester een schoon-
maakactie. “Elke week lopen we met de kids door 
het trappenhuis en rondom het gebouw over de 
binnenplaats. We gaan dan kijken of dingen 
kapot zijn. De kinderen schrijven dat op. De 
huismeester zorgt er vervolgens voor dat het de 
volgende week gemaakt is, zodat de kinderen 
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weten dat er daadwerkelijk iets gebeurt. Verder 
maken we schoon en krijgen alle kinderen een 
prikstok, bezem en stoffer en blik. Het doel is dat 
de kids enerzijds zelf netter omgaan met het 
gebouw en de omgeving en anderzijds dat zij 
mensen ook aanspreken als die iets op de grond 
gooien of een vuilniszak neerzetten waar dat niet 
mag. Als afsluiting doen we het laatste uur 
spelletjes. En een paar keer per jaar maken we een 
uitstapje, bijvoorbeeld naar de vuilniswerf.” 

1
Portiekcafé: ontmoetingen in de buurt
Samen met basisschool El Amien en 

woningcorporatie Ymere organiseert VoorUit het 
Portiekcafé, een café op wielen. Elke keer mogen 
vier leerlingen van de El Amien school mee de wijk 
in om bewoners uit te nodigen voor een hapje en 
drankje bij het Portiekcafé. De kar staat elke keer 
op een andere plek in de wijk, maar gaat bijvoor-
beeld ook naar het verzorgingstehuis Leo Polak, 
waar voornamelijk autochtone bejaarden wonen. 
Het doel van het Portiekcafé is enerzijds dat 
bewoners elkaar kunnen ontmoeten. “Veel 
bewoners kennen elkaar helemaal niet. Dat wordt 
nu versterkt omdat door uithuisplaatsing tijdelijke 
huurders in de sloopwoningen komen wonen. 
Doordat ze elkaar bij de kar ontmoeten durven  
ze ook eerder iets aan elkaar te vragen als ze wat 
nodig hebben. Anderzijds is de kar een manier 
voor die kids om te laten zien dat ze niet alleen 
kattenkwaad uithalen of herrie maken, maar  
ook iets goeds en leuks doen voor de buurt.”  
De kinderen krijgen allemaal een eigen taak,  
waar zij die middag verantwoordelijk voor zijn in 
het café. “Je ziet de kinderen tijdens zo’n middag 
veranderen. In het begin is het nog wat onwennig, 
maar tegen het einde van de dag zijn ze niet meer 
te remmen van enthousiasme.” 

2
Een diversiteit aan activiteiten
Omdat overgewicht bij veel kinderen 

voorkomt, is een andere activiteit sporten op 
straat. Elke woensdagmiddag wordt een andere 
sport beoefend in de voetbalkooi of op het 
grasveldje. Alle kinderen uit de buurt die willen, 
kunnen meedoen. “We hebben per activiteit een 
lijst met kinderen die altijd komen. Kids vergeten 
wel eens dat het woensdag is en worden ook niet 

gebracht door hun ouders, dus dan bel ik bij ze aan 
en zeg ‘we gaan weer sporten’. Een andere keer 
bellen ze bij mij aan met de vraag of we al gaan 
beginnen.” Om kinderen naast beweging bewust 
te maken van gezond eten worden kooklessen 
georganiseerd, waar elke keer een ander land 
centraal staat. De kinderen leren over dit land, 
calorieën en hygiëne. 

De activiteiten vinden op vaste dagen plaats, zodat 
de kinderen weten wanneer welke activiteit is. 
Voor de huiswerkbegeleiding is dat wat anders.  
De ouders moeten namelijk de kinderen bij de 
studenten inschrijven en vervolgens worden ze  
in een groep geplaatst. Omdat er een enorme 
wachtlijst is voor de huiswerkbegeleiding houden 
de studenten elke keer bij wie er komt. Als een kind 
meerdere keren niet komt wordt contact opgeno-
men met de ouders. De ouders zijn bij deze 
activiteit meer betrokken. Er worden ouder-
avonden georganiseerd en de ouders moeten er 
voor zorgen dat de kinderen hun huiswerk en een 
pen meenemen. 

5
Buurtbinding
Door de activiteiten heeft Adinda Boeren 

veel mensen in de buurt leren kennen. Het voelt 
voor haar echt als thuis en ze zou dan ook het liefst 
na haar studie in Osdorp willen blijven wonen, of in 
ieder geval in Nieuw West. “Ik weet bijvoorbeeld 
dat mijn huisgenoot van vorig jaar – zij was 
laatstejaars student en moest dus stoppen met het 
project – met pijn in haar hart Osdorp verlaten 
heeft.” Liora Eldar voegt er aan toe dat het project 
uniek is omdat de studenten in de buurt wonen en 
leven. “Het is integratie van twee kanten. De 
studenten integreren ook. Het is voor alle partijen 
een verrijking.” De studenten zijn ook erg waarde-
vol voor de sociale professionals in de buurt. 
Adinda Boeren vertelt: “Voor de woningcorporatie 
zijn wij het gezicht in de wijk. Door onze contacten 
zijn wij de oren en ogen.” De studenten hebben 
telefoonnummers van de professionals, zodat als 
dat nodig is zij direct in actie kunnen komen. 

1
Begeleiding van de studenten
De studenten worden door de docenten van 

de VU begeleid en voorbereid op hun taken in de 
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wijk: Wat kunnen ze verwachten? En wat ver-
wachten ze zelf? Ze volgen aan het begin van het 
universiteitsjaar een aantal dagen workshops.  
Er is vanuit het ‘open appartments’ project in 
Israël materiaal beschikbaar (o.a. een handlei-
ding) dat wordt gebruikt. Iedere twee maanden 
worden voor de studenten thema-avonden 
georganiseerd, bijvoorbeeld: Hoe ga je met 
agressieve kinderen om? Wat doe je bij een 
vermoeden van mishandeling? Of hoe zijn 
woningcorporaties maatschappelijk betrokken? 
Liora Eldar licht toe: “Studenten zijn geen maat-
schappelijk werkers of professionals. Zij zijn 
bovenal studenten, die ook moeten studeren.  
Ik zeg altijd, studeren komt voor alles. Het is mijn 
verantwoordelijkheid om te weten dat het goed 
met de studenten gaat.” 

6
Continuïteit
De studenten tekenen een contract voor een 

jaar, maar bij voorkeur blijven ze meerdere jaren 
bij VoorUit betrokken. Liora Eldar legt uit dat dit 
belangrijk is voor de continuïteit. “We proberen de 
activiteiten gelijk te houden. Per nieuw universi-
teitsjaar wordt een nieuwe planning gemaakt, 
waarbij we letten op een goede verdeling van 
nieuwe en oude studenten.” Voor het project zelf 
is het ook van belang dat het gecontinueerd 
wordt. “Het effect wordt groter als je langer actief 
bent. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij scholen 
benaderd voor samenwerking, dit jaar hebben ze 
ons benaderd dat ze graag mee willen doen.” 

Door het oprichten van de Stichting Studenten 
voor Samenleving met in het bestuur de direc-
teuren van de samenwerkingspartners hoopt het 
project voor ten minste vijf jaar door te kunnen 
gaan. “We zijn altijd actief op zoek naar geld-
schieters en proberen op verschillende manieren 
geld in te zamelen. Zo hebben we in juni een 
gala diner avond georganiseerd met als key note 
speaker Kader Abdollah, de schrijver. Er is een 
veiling gehouden van unieke dingen, zoals een 
ballonvaart en een vlucht naar Israël, die door 
bedrijven ter beschikking waren gesteld. Maar we 
hebben ook een informatieve film gemaakt over 
het project, om te kunnen laten zien wat we doen 
en hoe we dat doen. De kosten voor het maken 

van de film is voor de helft door een Rotary-club 
gesponsord.” Met de bijdrage van Ruimte voor 
Contact heeft VoorUit een deel van de activiteiten 
kunnen financieren. Zo zijn de drie activiteiten-
appartementen ingericht, materialen voor de 
activiteiten gekocht en wordt er voor gezorgd dat 
er bij de activiteiten wat te drinken en snoepen 
voor de kinderen is. Daarnaast heeft de stichting 
vaste kosten voor het betalen van de projectleider 
en de drie coördinatoren (studenten), waarvan er 
een in elke wijk zit. 

Tevens worden met de kinderen allerlei uitstapjes 
gemaakt naar musea en de universiteit. Adinda 
Boeren vertelt dat deze uitstapjes een hele 
ervaring voor de kinderen zijn. “Voor veel kinderen 
is de universiteit een ver-van-je-bedshow.  
Sommigen komen überhaupt nauwelijks buiten 
hun stadsdeel. Wij zijn ook een soort uithangbord 
voor de universiteit in Osdorp en hebben een 
voorbeeldfunctie. Voor de universiteit zou het 
uiteindelijk heel mooi zijn als een aantal van deze 
kinderen uit de wijk naar de universiteit komen.” 
Door een bezoek aan de universiteit weten de 
kinderen hoe de universiteit eruit ziet. De drempel 
wordt daardoor lager. En ze zien dat het ook voor 
hen bereikbaar is. “Tijdens ons bezoek waren 
bijvoorbeeld een aantal meisjes met hoofddoek-
jes mee. Op de Vrije Universiteit studeren veel 
allochtone studenten. Dus die meisjes keken hun 
ogen uit en zeiden meteen: ‘Hé juf, daar loopt ook 
iemand met een hoofddoekje. Er zijn hier ook 
moslimmeisjes.’ Dat hadden ze niet verwacht.” 

8
Effecten
Door het VoorUit project zien Liora Eldar en 

Adinda Boeren veranderingen ontstaan. Adinda 
ziet dat vooral in de buurt, bij zichzelf, de bewoners 
en de kinderen. Als voorbeeld geeft ze de begelei-
ding die ze hebben gegeven voorafgaande aan de 
Cito-toets. “Bij veel ouders en kinderen bestaat het 
idee dat de Cito-toets alles bepaalt. Door de 
begeleiding en uitleg zijn de kinderen met de 
vragen vertrouwd geraakt, waren ze minder 
nerveus voor de toets zelf en zullen ze het daar-
door ook beter hebben gedaan.” Door de huiswerk-
begeleiding doen de kinderen het ook beter op 
school. De kinderen krijgen door de activiteiten 
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meer zelfvertrouwen, waardoor ze minder bang 
zijn iets fout te doen. Liora Eldar licht toe: “Hun blik 
wordt breder. Ze leren hun huiswerk beter te doen, 
te bewegen en gezond te eten. Dat geeft ze een 
kans om anders te groeien.” Maar niet alleen de 
kinderen krijgen meer zelfvertrouwen. Het geldt 
bijvoorbeeld ook voor de vrouwen die Nederlandse 
conversatielessen krijgen. “Dit zijn vrouwen die wel 
Nederlands kunnen spreken, maar bang zijn het 
verkeerd te doen. Door de lessen durven de 
vrouwen nu wel bij de bakker een brood te  
bestellen en mensen op straat aan te spreken.”

De meeste studenten van het project VoorUit zijn 
van Nederlandse afkomst. Het feit dat zij daar 
wonen en werken is al een vorm van integratie.  
De voorbeelden van VoorUit laten zien dat niet 
alleen interetnische contacten ontstaan, maar 
ook intergenerationele en klasse-overstijgende 
contacten. De kinderen en bewoners komen door 
de activiteiten in contact met studenten, maar 
ook komen de bewoners onderling met elkaar in 
contact. “Door het Portiekcafé zie je dat mensen 
elkaar gaan groeten.” En daarnaast leren de 
studenten weer van de bewoners. Adinda Boeren 
merkt hoeveel mensen zij en de andere studenten 
nu in de wijk kennen en door hoeveel mensen ze 
worden herkend en aangesproken. “Ik kom bij 
mensen over de vloer en wordt uitgenodigd voor 
de iftar (maaltijd die gedurende de vastenmaand 
ramadan door moslims genuttigd wordt direct na 
zonsondergang, Red.). Dat is toch wel het unieke 
aan dit project, deze ontmoetingen, dat is 
waarmee je integratie bereikt.” 

Ze legt uit dat deze contacten er ook toe leiden 
dat zij kinderen durft aan te spreken op hun 
gedrag. “Ik kan die kinderen aanspreken, omdat  

ik ze ken. Door de ontmoetingen in de buurt die 
bijvoorbeeld ontstaan bij het Portiekcafé, zullen 
andere bewoners dat hopelijk ook gaan doen.  
Als ik de kinderen ’s avonds laat nog op straat 
tegenkom, vraag ik of ze niet al binnen moeten 
zijn en breng ze dan ook naar huis.” Liora Eldar 
vult dit aan: “Integratie is het doel van dit project, 
maar ook de tool. Integratie is de ontmoeting zelf, 
maar ook een middel dat gebruikt kan worden om 
te leren op tijd naar bed te gaan, gezond te eten, 
regels over samen spelen, beter huiswerk doen 
etc. Het gaat er niet alleen om dat de mensen 
elkaar ontmoeten, maar ook om wat ze samen 
doen, om de processen die beginnen.” 

5
Tips en adviezen voor andere projecten 

Werk van onderop, vanuit de wijk. Sluit aan bij >>

activiteiten die er al zijn en leg geen dingen van 
bovenaf op. Waar liggen de kansen?
Eén organisatie of persoon moet de trekker zijn >>

van het project en er voor zorgen dat andere 
mee willen doen.
Je kan het niet alleen doen, zoek je partners. >>

Breng de verschillende partners samen. Je hebt 
veel verschillende disciplines nodig.
Rapporteer wat je doet en hoe het gaat.  >>

De studenten rapporteren wekelijks via een 
digitale vragenlijst, wat ze gedaan hebben,  
met wie ze dat samen hebben gedaan en 
hoeveel mensen hebben deelgenomen.  
De coördinatoren vullen de uren in.
Blijf flexibel en dynamisch. Reflectie is nodig om >>

te weten of het goed gaat. Indien een activiteit 
niet loopt moet je stoppen of anders doen.
Luister naar de vraag en de belangstelling in  >>

de wijk.

Contactgegevens
Stichting Studenten voor Samenleving
Mevrouw Liora Eldar, projectleider VoorUit
Adres  De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam
Telefoon  020 – 598 67 05
Mobiel 06 – 54 37 87 71
E-mail  l.eldar@ws-transition.com / li_eldar@euronet.nl


