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1. BOOT Zuidoost 

BOOT Zuidoost is één van dé kenniswinkels van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). 

BOOT Zuidoost is gesitueerd midden in de G-buurt, en een uitvalsbasis waar docenten, 

studenten, onderzoekers en professionals hun competenties en vaardigheden ter 

beschikking stellen aan de buurt. Het onderwijs staat hier in verbinding met de wijk, de stad 

en met grootstedelijke vraagstukken. Dit gebeurt in samenwerking met het stadsdeel 

Zuidoost (gemeente Amsterdam) en woningbouwcorporatie Rochdale. Ook werkt BOOT 

Zuidoost samen met diverse lokale opdrachtgevers. Gezamenlijk vormen zij het hart van de 

organisatie en brengen vraagstukken in, in ruil voor kennis en vaardigheden van de 

studenten. Dit gebeurt op individueel- (buurtbewoners en ondernemers), organisatie- 

(stadsdeel, corporatie, maatschappelijke instellingen) en buurtniveau (initiatieven en 

projecten). BOOT Zuidoost creëert diensten rondom de behoefte naar vraag en 

ondersteuning van deze opdrachtgevers.  

§ 1.1 Onderwijspartner in de wijk 

BOOT Zuidoost kenmerkt zich door een gedeeld eigenaarschap vanuit een partnerschap van 

drie partijen; Hogeschool van Amsterdam (HvA), Stadsdeel Zuidoost (gemeente Amsterdam) 

en woningcorporatie Rochdale. Het uitgangspunt van het partnerschap is dat elke partij een 

bijdrage aan het concept levert en investeert zowel op inhoud als in middelen. Door een deel 

van het (praktijk)onderwijs te verplaatsen naar wijken in Amsterdam Zuidoost, investeert de 

HvA middels de inzet van studenten, onderzoekers en begeleiders. De andere twee partners 

dragen vanuit hun eigen (politieke) agenda actuele grootstedelijke vraagstukken aan die 

worden opgepakt binnen onderzoeken en of projecten van dé kenniswinkel. Rochdale en 

stadsdeel Zuidoost dragen de kosten voor de locatie (huur en exploitatie), daarnaast 

investeert het stadsdeel in het programma Spreekuren. In deze vorm van gedeeld 

eigenaarschap kan elke partij richting geven aan de inhoud van het programma en wordt er 

gezamenlijk gewerkt aan de sociaaleconomische doestellingen binnen wijken van 

Amsterdam Zuidoost.  

§ 1.2 Samenwerkingspartner in de wijk 

Het uitgangspunt van BOOT Zuidoost is dat het programma aanvullend, versterkend en 

ondersteunend is op het huidige aanbod binnen de 

wijk. Samenwerking met organisaties in de wijk is 

dan ook van groot belang. Sinds de opening in 

2009 werkt BOOT Zuidoost structureel samen met 

verschillende organisaties. Dit gebeurt 

bijvoorbeeld op het gebied van verwijzing van 

cliënten van de spreekuren naar andere 

maatschappelijke aanbieders, het uitwisselen van 

informatie en kennis en het organiseren van 

gezamenlijke activiteiten. Lokale organisaties 

kunnen bij BOOT Zuidoost terecht voor (ontwikkel) 

vragen die bijdragen aan een vernieuwing en/of 

verbetering van hun dienstverlening aan de buurt 

en bewoners. Afhankelijk van het vraagstuk 

worden studenten van verschillende opleidingen 

De Ontbijtweek 

De afgelopen tweejaar is er op 

verschillende (jumpin)basisscholen in 

Zuidoost door het stadsdeel de 

Ontbijtweek georganiseerd, in 

samenwerking met de GGD, de 

betreffende basisscholen en BOOT. 

De bijdrage van BOOT was het 

leveren van studenten die workshops 

gaven over het belang van ontbijten.  

(Meerdere studenten van de 

opleiding Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening) 
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gekoppeld om ondersteuning te bieden door middel van het uitvoeren van onderzoek en 

projecten. 

De samenwerkingspartners bestaan o.a. uit:  

 Kansrijk Zuidoost; 

 MaDiZo; 

 MeerMaatjes; 

 Stichting Congada; 

 Re-Boost; 

 ZuidoostPartners; 

 Samenwonen, Samenleven; 

 de Schoolpoli; 

 SamenDoen; 

 de Regenbooggroep; 

 Basisschool de Polsstok; 

 Kinderboerderij de Gliphoeve. 

2. Doelgroep 

BOOT Zuidoost beperkt zich niet tot een bepaalde doelgroep maar richt zich op de gehele 

wijk. Bewoners, ondernemers, organisaties en professionals van Amsterdam Zuidoost, en in 

het bijzonder de G-buurt, profiteren van de aanwezigheid van BOOT. Dé kenniswinkel zelf 

dient als een informatie, advies- en ondersteuningspunt voor buurtbewoners met vragen op 

breed maatschappelijk, financieel en juridisch gebied. Daarnaast kunnen buurtbewoners 

terecht met vragen over voorzieningen in de buurt en advies over scholingen/opleidingen. 

Hiermee profileert BOOT Zuidoost zich als een echte buurtwinkel waar op een 

laagdrempelige maar kwalitatieve wijze dienstverlening wordt aangeboden.  

Naast individuele buurtbewoners maken ook 

verschillende gemeenschappen en 

buurtinitiatieven gebruik van dé kenniswinkel. Zo 

organiseren studenten van de opleiding Voeding 

en Diëtetiek voedingsinterventies voor 

MeerMaatjes, een project gericht op vrouwen die 

een gezonde levensstijl willen aanleren. 

Tot slot zijn er tal van organisaties en 

ondernemers die bij BOOT aankloppen met 

diverse uiteenlopende verzoeken tot advies en 

ondersteuning. Zoals de stichting 

Vrijwilligersacademie (project Burenbond), die 

samenhorigheid (op een breed vlak) in 

verschillende buurten willen creëren door 

buurtbewoners onderdeel te maken van een 

netwerk; of organisaties zoals Kansrijk Zuidoost 

die cliënten doorverwijzen naar de BOOT- 

spreekuren. Een ander voorbeeld zijn de talloze (potentiële) ondernemingen die bij BOOT 

Bevorderen van het netwerk van 

dementerende mensen 

Samenwonen, Samenleven richt 

zich op mensen (en hun netwerk) 

met geheugenverlies en dementie. 

BOOT werkt samen met de 

organisatie door studenten in te 

zetten die een interventie 

ontwikkelen en uitvoeren ter 

bevordering van het netwerk van 

individuen met geheugenproblemen 

en dementie. 

(Student van de Minor Human 

Rights and Civil Society) 
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aankloppen voor advies en ondersteuning bij het schrijven van hun ondernemingsplan of 

stichtingen die op zoek zijn naar duurzame financieringsmogelijkheden.  

3. Programma 

BOOT Zuidoost hanteert twee verschillende programma- onderdelen; “Het vaste 

assortiment” en “De wisselende aanbieding”. Het vaste assortiment wordt structureel, 

gedurende het gehele jaar (afgezonderd schoolvakanties) aangeboden. Om mee te kunnen 

bewegen met de dynamiek van de wijk en in te spelen op actuele vraagstukken en thema’s 

uit de wijk, werkt BOOT Zuidoost daarnaast met de wisselende aanbieding. De wisselende 

aanbieding wordt periodiek per semester (halfjaarlijks) ingevuld via een tal van projecten, 

veelal onder opdrachtgeverschap en in samenwerking met lokale partners van BOOT 

Zuidoost. De wisselende aanbieding biedt ruimte voor onderzoek, vernieuwing, innovatie en 

experiment. BOOT Zuidoost richt zich tot de volgende thema’s:  

 Gezondheid, Zorg en Sport; 

 Wonen, Werk en Geld; 

 Burger, Bestuur en Samenleving; 

 Wijkeconomie; 

 Jeugd en Educatie; 

 Lokale Gebiedsontwikkeling. 

§ 3.1 Het vaste assortiment  

Het vaste assortiment van BOOT Zuidoost bestaat uit drie programma’s: de Spreekuren, de 

Keukentafel en het Atelier Stedelijke Vernieuwing en Duurzame Gebiedsontwikkeling, welke 

achtereenvolgens in deze paragraaf worden besproken.  

§ 3.1.1 Spreekuren 

Bewoners worden door studenten twee middagen per week ondersteund en begeleid in drie 

type spreekuren: 

 Het Juridisch Spreekuur (JS) 

 Het Financieel Spreekuur (FS) 

 Het Maatschappelijk Spreekuur (MS) 

Tijdens de Spreekuren geven studenten advies en ondersteuning ter bevordering van de 

zelfredzaamheid van bewoners, om preventief in te spelen op schuldenproblematiek, 

gezondheidsproblemen, juridische gevolgen en psychosociale problematiek.  
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De studenten nemen tijdens de spreekuren eerst een 

intake af bij de cliënten. Na de intake zoeken studenten 

de vraagstukken uit en stellen adviezen, brieven of 

bezwaarschriften op. Ook nemen zij contact op met 

instellingen en wordt er bemiddeld bij conflicten (met 

andere organisaties of particulieren). De studenten 

werken onder begeleiding van vakdocenten en 

professionals. Daar waar mogelijk tracht BOOT Zuidoost 

mensen zoveel mogelijk zelf te laten uitvoeren. Dat 

betekent dat formulieren en andere werkzaamheden niet 

zomaar uit handen worden genomen, maar dat er eerst 

gekeken wordt wat mensen zelfstandig kunnen uitvoeren. 

Een merendeel van de bezoekers spreekt en/of schrijft 

de taal echter onvoldoende, waardoor dit niet altijd mogelijk is. In deze gevallen wordt er 

zover mogelijk samen met de mensen gewerkt aan het invullen van formulieren. Binnen de 

spreekuren van BOOT Zuidoost worden de eerste praktische vragen rond problemen zoveel 

mogelijk opgepakt. Langdurige hulpverleningsprojecten biedt BOOT Zuidoost echter niet. 

Wel worden signaleringen opgepakt en indien nodig adequaat doorverwezen naar andere 

instanties. 

Het aantal klanten van de spreekuren stijgt jaarlijks. De verwachting is dat er eind 2014 

wederom sprake zal zijn van een stijging van het aantal klanten. In het bijzonder bij het 

Maatschappelijk Spreekuur en het Financiële Spreekuur komen steeds meer klanten met 

vragen rond schulden en betalingsachterstanden. Wat kenmerkend is aan deze mensen is 

dat zij veelal te maken hebben met multi-problematiek en zich in complexe situaties 

bevinden. Daar waar kan, tracht BOOT Zuidoost de mensen binnen een voortraject te helpen 

met het inzichtelijk maken van de (financiële)situatie, de eerste problemen op te lossen, om 

deze vervolgens door te verwijzen naar reguliere welzijnsinstanties zoals SamenDoen of 

MaDiZo voor schuldhulpverlening. 

 Jan-Jun 2014 2013 2012 2011 

JS cliënten 96 58 75 63 

MS cliënten 110 104 48 30 

FS cliënten  - 29 - - 

Totaal  206 191 123 93 

 

“Een buurtbewoner heeft een 

wortelkanaalbehandeling bij de 

tandarts ondergaan, alleen 

heeft de tandarts een 

verkeerde tand behandeld. Ik 

onderzoek of het mogelijk is om 

de tandarts aansprakelijk te 

stellen voor de schade” 

Studente HBO- Rechten 
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Buiten de spreekuren om worden er door BOOT Zuidoost op regelmatige basis workshops 

en groepsactiviteiten georganiseerd. Dit gebeurt veelal in opdracht van, of in samenwerking 

met partnerorganisaties. Veelal komen de workshops ook tot stand op het moment dat de 

studenten tijdens de spreekuren een piek in bepaalde vragen signaleren. Zo zijn er de 

afgelopen maanden workshops georganiseerd rondom de onderwerpen toeslagen, voeding 

en voorbereiden op de CITO toets (voor ouders). 

§ 3.1.2 De Keukentafel 

HvA BOOT is in september 2013 gestart met een pilot van het project “De Keukentafel”. Het 

programma is gericht op basisschoolkinderen uit groep drie tot en met zes. Zoals de naam al 

zegt staat hierin de keukentafel centraal; de keukentafel is de plek waaraan je als kind gaat 

zitten na schooltijd met een kopje thee om te vertellen hoe je dag was, om je huiswerk te 

maken of te lezen als één van je ouders aan het koken is. Dit roept bij velen 

vanzelfsprekendheid een herkenbaarheid op, maar voor velen ook niet. Voor deze laatste 

groep heeft HvA BOOT het programma De Keukentafel ontwikkeld, met als doel om met de 

inzet van HvA studenten, en in samenwerking met de ouders de situatie op en rond de 

keukentafel te verbeteren.  

Eerstejaarsstudenten komen voor een periode van vijftien weken, één keer per week 

anderhalf uur langs bij een gezin. Tijdens deze gezinsbezoeken richt de student zich op het 

ondersteunen van het kind bij het “leren- leren", bijvoorbeeld door te praten over wat het kind 

die dag op school heeft gedaan. Gedurende de vijftien weken is het de bedoeling dat een 

ouder actief gaat participeren in het leerproces van het kind en langzaam de rol van de 

student overneemt. Deze periode staat in het teken van het creëren van een goede thuis- 

leeromgeving. Omdat het bij De Keukentafel niet gaat om een schoolse situatie maar om de 

situatie rondom de keukentafel kan het natuurlijk zijn dat jongere broertjes en zusjes van het 

kind aanschuiven. Aangezien het gezin centraal staat bij De Keukentafel is het aanschuiven 

van de rest van het gezin wenselijk, en wordt dit ook aangemoedigd.  

Het creëren van een goede thuis- leeromgeving vraagt echter om meer dan alleen het 

helpen met schoolwerk. Het gaat in deze context om het gezinsleven in zijn geheel. Het 

opvoeden, maar ook bijvoorbeeld de inkomenssituatie van het gezin of de 

woonomstandigheden. Het is de bedoeling om de gezinnen vanuit deze brede invalshoek te 

ondersteunen. Om deze reden sluiten studenten van verschillende progamma’s aan bij het 
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project De Keukentafel, zo zijn studenten van onze spreekuren beschikbaar om de signalen 

van de eerstejaarsstudenten, die wekelijks op bezoek zijn bij het gezin, op te pakken. 

In studiejaar 2014-2015 wordt er een doorstart gemaakt met het programma De Keukentafel, 

gericht op scholieren van Basisschool Polsstok. Van deze basisschool gaat BOOT Zuidoost 

24 gezinnen begeleiden, waarvan de kinderen in schakelklassen zitten.  

§ 3.1.3 Atelier Stedelijke Vernieuwing en Duurzame Gebiedsontwikkeling 

De minor Atelier Stedelijke Vernieuwing en Duurzame Gebiedsontwikkeling is een minor van 

de HvA, waarbinnen studenten zich inzetten voor de integrale aanpak van voor- en 

naoorlogse woonwijken, bedrijventerreinen, ruimtelijke vraagstukken en onderzoeken. Het 

integrale aspect vormt de gelijktijdige aanpak van woningen, stedenbouw, lokale economie 

en sociale problematiek, vaak door een partnerschap van partijen, als corporaties, 

ontwikkelaars en gemeenten. 

De minor vindt plaats in ateliervorm: een (bijna) fulltime, zelfstandig opererend “studenten 

advies bureau” dat opgezet wordt door studenten en werkt voor 

verschillende opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. Een halfjaar lang doen studenten 

onderzoek naar een breed spectrum aan vraagstukken rond stedelijke vernieuwing en 

duurzame gebiedsontwikkeling. De dagelijkse leiding van het Atelier is in handen van de 

studentmedewerkers, gesteund door de meewerkende vakdocenten. 

§ 3.2 De wisselende aanbieding 

Elk semester (september tot en met januari en februari tot en met juni) verbindt BOOT 

Zuidoost actuele vraagstukken, aangedragen door lokale opdrachtgevers, aan het 

(praktijk)onderwijs van de HvA. De opdrachten worden uitgevoerd vanuit stages, 

onderwijsmodules, afstudeeropdrachten en minoren. De afgelopen 4,5 jaar (2010 t/m juni 

2014) heeft dit geleid tot de uitvoering van 67 verschillende (onderzoek)projecten:  

§ 3.2.1 De wisselende aanbieding januari tot en met juni 2014 

 

 Onderzoek De Keukentafel 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

 

 Onderzoek decentralisatie AWBZ 

Opdrachtgever: OSA 

Opleiding studenten: Toegepaste Psychologie en Maatschappelijk Werk en 

Dienstverlening 

 

 Community Development leefomgeving Gliphoeve 

Opdrachtgever: Rochdale 

Opleiding studenten: Ergotherapie 

 

 Community Assessment Bijlmercentrum 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: minor Global Health  

 

 Spinozacampus 

Opdrachtgever: Fieldlab Zuidoost in samenwerking met stadsdeel Zuidoost 
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(gemeente Amsterdam) 

Opleiding studenten: Bouwtechnische Bedrijfskunde  

 

 Onderzoek mentorprogramma MeerMaatjes 

Opdrachtgever: MeerMaatjes 

Opleiding studenten: Toegepaste Psychologie  

§ 3.2.2 De wisselende aanbieding 2013 

 

 Workshop ouderen en pensioen 

Opdrachtgever: Podium ZO en Studio ZO 

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 

 

 Workshop jongeren en geld 

Opdrachtgever: NoLimit en GetMixed  

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 

 

 Workshop geld en zelfstandigheid  

Opdrachtgever: Mavencio  

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 

 

 Onderzoek jongeren en geld 

Opdrachtgever: BOOT en lectoraat Corporate Governance  

Opleiding studenten: Bedrijfseconomie 

 

 Workshops financiële levensstijl  

Opdrachtgever: Mavencio 

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 

 

 Belevingsconcept World of Food 

Opdrachtgever: World of Food 

Opleiding studenten: minor Experience Marketing  

 

 Ondersteunen start-ups binnen World of Food 

Opdrachtgever: World of Food 

Opleiding studenten: excellentieprogramma DEM 

 

 Onderzoek politieke en burgerparticipatie jongeren  

Opdrachtgever: Jongeren Adviesraad ZO 

Opleiding studenten: Bestuurskunde  

 

 Project verhogen opkomst bij verkiezingen onder jongeren 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: Bestuurskunde 

 

 Interventie omgevingsverantwoordelijkheid  

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: Bestuurskunde  
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 Workshops kinderen en leefomgeving 

Opdrachtgever: drie basisscholen 

Opleiding studenten: Bestuurskunde  

 

 Workshops angst en zelfstandigheid 

Opdrachtgever: Mavencio 

Opleiding studenten: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

 

 Interventie leefomgeving Gravestein 

Opdrachtgever: Rochdale 

Opleiding studenten: minor International Social Development  

 

 De Ontbijtweek 

Opdrachtgever: stadsdeel Zuidoost 

Opleiding studenten: Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek  

 

 Interactie World of Food en buurt 

Opdrachtgever: World of Food 

Opleiding studenten: Bouwtechnische Bedrijfskunde 

 

 Bewonersparticipatie 

Opdrachtgever: kinderboerderij de Gliphoeve 

Opleiding studenten: Ergotherapie 

 

 Workshops sportparticipatie en kinderen 

Opdrachtgever: K-Zone Sports 

Opleiding studenten: minor Health Promotion  

 

 Workshops gezonde levensstijl 

Opdrachtgever: MeerMaatjes 

Opleiding studenten: minor Health Promotion 

 

 Workshops gezonde levensstijl 

Opdrachtgever: Mavencio 

Opleiding studenten: minor Health Promotion 

 

 Community Assessment Venserpolder 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: minor Global Health 

 

 Community Assessment EGK-buurt 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: minor Global Health 

 

 Community Assessment Holendrecht 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: minor Global Health 

 

 Promotie Sport (atletiek)participatie 
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Opdrachtgever: K-Zone Sports 

Opleiding studenten: Pedagogiek 

§ 3.2.3 De wisselende aanbieding 2010-2012 

 Bewegingsprogramma vrouwen en 

overgewicht 

 Ouderschapsparticipatie 

alleenstaande vaders 

 Want 2 Move  

 ROC alcohol preventie  

 Gehandicaptensport 

 Beelden van de buurt  

 Voedingscursussen opzetten 

 Pensioenenspreekuur  

 Hotelonderzoek Zuidoost  

 Herbestemming Frankemaheerd 

Horeca  

 Herbestemming Frankemaheerd  

 Studentenhuisvesting  

 Onderzoek Plint Bijlmerdreef  

 Onderzoek CEC  

 Citymarketing Nieuw Develstijn  

 Studio Duurzaam Zuidoost 

 Onderzoek 

Ondernemersbegeleiding  

 Ondernemersbegeleiding 

“kraamwinkel”  

 Vrijwilligersparticipatie Zuidoost 

United  

 Onderzoek Jongerenwerkeloosheid  

 Reputatie Management Zuidoost 

 Buurtschoolplus  

 Onderzoek Jongeren Servicepunt  

 Communicatie K-Zone Sport  

 Ieder kind zijn eigen boek  

 Ondernemersbegeleiding  

 Schoolwerkbegeleiding  

 Onderzoek informele economie  

 Vervolgopdracht reputatie 

management Zuidoost 

 Studentenparticipatie onderzoek 

kansenzones  

 Interventie jonge ouders  

 Interventie stress bij kinderen  

 Onderzoek aanwezigheid 

studenten stadsdeel Zuidoost 

 Onderzoek Bicigristore  

 Ondernemersondersteuning H2O  

 Pensioenenspreekuur  

 Nieuwsbegrip XL  

 Eventplan fietspromotie Zuidoost 

4. Structurele samenwerking 

Sommige samenwerkingen, ontstaan vanuit de behoefte naar advies en ondersteuning van 

lokale opdrachtgevers, worden vanuit de wisselende aanbieding structureel toegevoegd aan 

het programma van BOOT Zuidoost. Met deze partners heeft BOOT Zuidoost een structurele 

samenwerking. 

§ 4.1 Kansrijk Zuidoost  

BOOT Zuidoost heeft de afgelopen twee jaar structureel met Kansrijk Zuidoost 

samengewerkt. Kansrijk Zuidoost geeft advies aan mensen die niet zelfstandig de weg 

kunnen vinden naar de hulpverlening en wijst hen de weg naar de juiste instanties die 

ondersteuning kunnen bieden. Kansrijk verwijst voornamelijk door naar de BOOT- 

spreekuren. BOOT Zuidoost geeft vervolgens elke maand een terugkoppeling aan Kansrijk 

Zuidoost over de doorgestuurde cliënten.  

§ 4.2  SamenDoen 

In 2013 is BOOT een samenwerking aangegaan met SamenDoen. De BOOT- studenten van 

de spreekuren nemen deel aan de tweewekelijkse vergadering van SamenDoen. Daarnaast 

wordt er onderling naar elkaar doorverwezen. BOOT verwijst zaken die te complex zijn, door 
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naar het SamenDoen team en het SamenDoen team vraagt ondersteuning van BOOT bij 

relatief simpele handelingen, zoals een bezwaarschrift of sollicitatiebrief dat geschreven 

moet worden met een cliënt. 

§ 4.3 Kinderboerderij de Gliphoeve. 

Tijdens verschillende projecten binnen de wisselende aanbieding heeft BOOT Zuidoost 

samengewerkt met kinderboerderij de Gliphoeve. Er hebben een aantal lessen van het 

schoolwerk ondersteuningsprogramma plaats gevonden op de kinderboerderij. Daarnaast 

hebben studenten Ergotherapie samen met basisschoolkinderen een muurschildering 

gemaakt op de schuur van de kinderboerderij. Het doel van dit project was om het 

verantwoordelijkheidsgevoel van buurtbewoners voor de leefbaarheid van de buurt waarin zij 

wonen te bevorderen. In studiejaar 2014-2015 gaan studenten Voeding en Diëtetiek een 

voedingsinterventie uitvoeren gericht op bezoekers van de kinderboerderij. 

5. Cijfers en feiten  

Via BOOT Zuidoost zetten jaarlijks gemiddeld 150 studenten gedurende 5 á 10 maanden 

hun competenties en vaardigheden in als dienst in stadsdeel Zuidoost. Voor Amsterdam 

Zuidoost levert dit per jaar gemiddeld 300 buurtwinkelbezoeken op! Voor de HvA levert dit 

3.000 ECTS en 84.000 uren talentontwikkeling in een grootstedelijke context op.  

In het onderstaande figuur is de stijging van de inzet van HvA- studenten via BOOT in 

stadsdeel Zuidoost af te lezen: 

 

Aantal studenten Uren studenten 

2014* 2013 2014*  2013 2012 2011     2010      2009 

56 177 22.106 106.624 76.020 51.185  5.310  1.800  
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6. Begroting 2015 

De businesscase van BOOT is simpel; de HvA levert een bijdrage aan het concept in de 

vorm van de aanstelling van een programmateam, coördinatie van de locaties en coördinatie 

van bepaalde thema’s, die de begeleiding van studenten en de acquisitie van opdrachten 

verzorgen. De stadsdelen en corporaties zorgen voor de randvoorwaarden (locatie en een 

bijdrage voor exploitatie- en programmakosten) van het concept. Amsterdamse burgers, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties zorgen voor de vraagstukken en input. 

Voor BOOT Zuidoost zijn de bijdrages van de partners in 2015, gebaseerd op de 

bovenstaande businesscase, als volgt begroot: 

 Hogeschool van Amsterdam 

- Coördinator BOOT Zuidoost (0,8 fte)  €40.875,- 

- Coördinatie thema’s (0,5 fte)    €29.273,- 

Totaal:        €70.148,- 

 Stadsdeel Zuidoost 

- Uitvoering programma Spreekuren (1,2 fte1) €25.000,- 

- Exploitatiekosten locatie    €5.000,- 

- Huur locatie      €7.500, 

Totaal:        €37.500,- 

 Rochdale 

- Reductie huurprijs 

Toelichting 

1,3 Fte is benodigd voor de coördinatie van de locatie en de begeleiding van ongeveer 150 

studenten per studiejaar binnen verschillende thema’s (waarbinnen jaarlijks losse projecten 

en vaste programma’s worden opgezet op basis van de vraag naar advies en ondersteuning 

uit de wijk). Daarnaast worden deze uren besteedt aan het onderhouden van het netwerk 

(met diverse lokale instellingen, organisaties en ondernemers) binnen de wijk en het 

matchen van deze lokale opdrachtgevers en onderwijsprogramma’s. 

1,2 Fte is benodigd om het programma Spreekuren uit te voeren. Een groot deel van de 

begeleiding van de studenten wordt geboden vanuit de coördinatie, zoals hierboven is 

beschreven. Er zijn echter terugkerende vragen vanuit verschillende richtingen 

(buurtbewoners, maatschappelijke organisaties en het stadsdeel) die jaarlijks terugkeren en 

waar extra capaciteit voor nodig is om hierin te voldoen. In Zuidoost is naar aanleiding van 

gesprekken met verschillende ambtenaren van stadsdeel Zuidoost en docenten van de HvA 

ervoor gekozen om daaromheen het programma Spreekuren te vormen. Voor het aanbieden 

van dit programma worden de volgende kosten gemaakt: 0,4 fte aan de begeleiding van tien 

studenten, een stagevergoeding van één stagiair (0,8 fte) en een budget voor communicatie 

en onkosten. 

Tot slot gaat €12.500,- naar de exploitatie en huur van de locatie Gravestein 23. Deze 

huurkosten zijn tot stand gekomen na een huurreductie van Rochdale.  

                                                
1 0,8 fte stagiaire en 0,4 fte begeleiding 
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7. Ambitie 2014-2015  

De ambities van BOOT Zuidoost 2014-2015 zijn op te splitsen in drie onderwerpen: 

inhoudelijk, profilering en locatie. In dit hoofdstuk worden deze ambities besproken.   

Het blijven profileren van BOOT Zuidoost blijft een belangrijk punt komend studiejaar. Niet 

alleen voor het bestaansrecht van BOOT, maar ook voor de zichtbaarheid van BOOT in de 

wijk en binnen de HvA. Om twee redenen: 

 Het BOOT-concept is in essentie het samenbrengen van vraag en aanbod naar 

advies en ondersteuning. Deze vraag moet ieder semester opnieuw opgehaald 

worden en gematcht worden aan het aanbod. Het programma van BOOT is dus nooit 

statisch, maar een dynamisch spel van aanpassing aan beiden.  

 Zoals eerder besproken is het uitgangspunt van alle projecten en programma’s van 

BOOT, dat het aanvullend, versterkend en ondersteunend is op het aanbod van de 

partners in de wijk. Het is essentieel om het profileren van BOOT en de communicatie 

hierbij naar de samenwerkingspartners, ieder jaar hoog op de agenda van BOOT te 

plaatsen. Het beste resultaat wordt geboekt (leerresultaat en resultaat van de 

opdrachten) zodra de studenten kunnen profiteren van alle kennis die al in de wijk 

aanwezig is. Daarbij komt dat de studenten worden opgeleid om later te werken in 

een organisatie zoals één van onze partners in de wijk. BOOT is waakzaam voor het 

kannibaliseren van deze banen, door het inzetten van “goedkope” arbeid.  

Inhoudelijk gaat BOOT Zuidoost in studiejaar 2014-2015 een slag maken door aan te sluiten 

bij het Fieldlab Zuidoost van de HvA. Het Fieldlab koppelt onderzoek aan (bestaande) 

BOOT-projecten en programma’s waardoor resultaten in de wijk meetbaar worden en de 

projecten en programma’s zo efficiënt mogelijk aangepast en ontwikkeld kunnen worden. 

Een voorbeeld hiervan kan zijn het meten van de resultaten van het programma De 

Keukentafel. Het onderzoek dat gekoppeld kan worden aan het programma maakt het 

mogelijk om in kaart te brengen in hoeverre en op welke vlakken de 24 gezinnen profiteren 

van de ondersteuning van de studenten. Het Fieldlab Zuidoost is nog in oprichting. Zodra 

deze is geïnstalleerd worden concrete plannen uitgezet voor het koppelen van HvA- 

onderzoek aan het onderwijs dat via BOOT Zuidoost vorm wordt gegeven.  

Daarnaast wil BOOT Zuidoost de locatie Gravestein 23 uitbreiden, door middel van 

Gravestein 22 en 23 samen te voegen. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om BOOT 

daadwerkelijk te positioneren als uitvalsbasis in de wijk. BOOT krijgt in deze situatie de 

ruimte om maatschappelijke partners en buurtinitiatieven te huisvesten in de locatie. Dit zal 

de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partijen bevorderen en daarnaast 

kunnen onze studenten een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van deze partijen. 

Daarnaast zijn er twee programma-inhoudelijke redenen die de uitbreiding van de locatie in 

de hand werken: 

 De ambitie van BOOT om een gezondheidsspreekuur op te zetten. Studenten 

Voeding en Diëtetiek, Verpleegkunde, Fysiotherapie, Oefentherapie en Ergotherapie 

kunnen tijdens dit spreekuur bewoners advies en informatie geven over een gezonde 

levensstijl, voeding en beweging. De wens voor een gezondheidsspreekuur komt 

vanuit het Academisch Medisch Centrum (AMC), aangezien daar opgemerkt wordt 

dat veel (meestal) onverzekerde mensen blijven rondlopen met gezondheidsvragen. 

Het spreekuur zou preventief ingestoken moeten worden, om te voorkomen dat 

buurtbewoners ernstige gezondheidsklachten ontwikkelen. Het eerste half jaar van 
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studiejaar 2014-2015 gaat BOOT Zuidoost in gesprek met gezondheidscentra en 

huisartsenpraktijken in de buurt voor het vormgeven van zo’n gezondheidsspreekuur.  

 Daarnaast heeft BOOT Zuidoost de ambitie om de flat (voorheen) de Gliphoeve te 

adopteren. BOOT wil studenten van de zeven domeinen van de HvA inzetten in deze 

flat om het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid in de flat te verhogen. 

Hierover worden op dit moment (oktober 2014) gesprekken gevoerd met Rochdale.  

BOOT Zuidoost is in september 2014 met de volgende projecten (binnen de wisselende 

aanbieding) gestart: 

 Workshops en interventie gezonde levensstijl 

Opdrachtgever: MeerMaatjes 

Opleiding studenten: minor Health Promotion 

 

 Workshops en interventie gezonde levensstijl 

Opdrachtgever: stichting Gongada 

Opleiding studenten: minor Health Promotion 

 

 Workshops en interventie gezonde levensstijl 

Opdrachtgever: Boerderij de Gliphoeve 

Opleiding studenten: minor Health Promotion 

 

 Workshops en interventie gezonde levensstijl 

Opdrachtgever: RE-BOOST 

Opleiding studenten: minor Health Promotion 

 

 De Ontbijtweek 

Opdrachtgever: stadsdeel Zuidoost 

Opleiding studenten: Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek en 

Maatschappelijk werk en Dienstverlening 

 

 Community Assessment EGK-buurt 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: minor Global Health 

 

 Workshop studiekeuze en LinkedIn 

Opdrachtgever: RE-BOOST 

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 

 

 Workshop studiekeuze, schulden en toeslagen 

Opdrachtgever: RE-BOOST 

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 

 

 Workshop toeslagen en belasting voor cliënten 

Opdrachtgever: Kansrijk 

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 

 

 Workshop belastingen voor medewerkers 

Opdrachtgever: Kansrijk 

Opleiding studenten: minor Financieel Advies en Ondersteuning 
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   Tijdelijk spreekuur studiekeuzen 

Opdrachtgever: BOOT 

Opleiding studenten: Minor Psychologie van de Studiekeuze en 

Loopbaanbegeleiding. 

 

 Onderzoek aandacht voor energie  

Opdrachtgever: Energiek Zuidoost (DRO) 

Opleiding studenten: Minor Wonen 

 

    Onderzoek community-vorming  

     Opdrachtgever: Vrijwilligersacademie (project Burenbond) 

     Opleiding studenten: minor Human Rights and Civil society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


