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HvA-student met een buurtbewoner in Amsterdam-Oost



VOORWOORD • 3 

ONTMOET DE STAD

In 2008 opende toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar in 

de  Amsterdamse Baarsjes de eerste Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talent-

ontwikkeling (BOOT) van de Hogeschool van Amsterdam . De opdracht destijds was helder: 

realiseer een laagdrempelige onderwijslocatie in de buurt waar studenten samen met docenten 

en professionals diensten en activiteiten opzetten voor en door de buurt . In samenwerking met 

de gemeente Amsterdam, woningbouwcorporaties en lokale maatschappelijke organisaties 

heeft BOOT inmiddels een waardevolle plek verworven op drie locaties in de stad, waar jaarlijks 

zeshonderd studenten aan het werk zijn . 

Het programma van BOOT is in de loop van de jaren verder ontwikkeld en kent nu zes thema-

lijnen waarbinnen activiteiten worden uitgevoerd . Hiermee is een multidisciplinair programma 

gerealiseerd dat aansluit bij lokale vraagstukken uit de stad . De kerngedachte is onveranderd 

gebleven: de talenten die de HvA in huis heeft worden ingezet voor de stad en verbonden aan 

vragen van burgers, lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties . De ontmoeting en de 

interactie tussen studenten en de Amsterdamse praktijk is kenmerkend voor BOOT . Studenten 

van verschillende faculteiten van de HvA worden samengebracht binnen de thema’s en komen 

direct in aanraking met vraagstukken uit de leefwereld van Amsterdamse bewoners .  

Zo wordt de ondernemer uit Zuidoost die in haar eigen keuken gerechten begon te bereiden voor 

buurtbewoners door een student Bedrijfskunde ondersteund bij het opzetten van een  bedrijfsplan 

voor een buurtrestaurant . De ouders uit Nieuw-West die ondersteuning krij gen van een 

Pedagogiek student bij het verbeteren van het leerklimaat voor hun kind verwerven hiermee tevens 

inzicht in het Nederlandse schoolsysteem . En bewonersinitiatieven uit Oost die door studenten 

Voeding en Diëtetiek worden begeleid, gaan gezonde voeding onder jonge kinderen promoten . 

Bewoners waarderen de bevlogenheid en het enthousiasme van de studenten . Studenten leren 

aan de hand van concrete vragen van bewoners de praktijkwereld in al haar complexiteit kennen . 

Ze worden uitgedaagd om niet alleen vakinhoudelijke kennis over te brengen, maar die ook om 

te zetten naar de context van de bewoners en hun leefomgeving . Juist deze leerervaringen zijn 

waarde vol voor hun voorbereiding op een professionele loopbaan in de context van de stad .

Dit wordt pas echt zichtbaar als je kijkt naar de verhalen achter de ontmoetingen die via BOOT 

plaatsvinden . Juist daarom hebben wij een aantal van deze verhalen verzameld in dit boekje . 

Via reportages krijgt u een beeld van de achtergrond van deze ontmoetingen en hoort u de 

verhalen van de betrokken studenten, docenten, organisaties en buurtbewoners . ❖

Daniël Haverkort, Projectmanager BOOT
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BLIJE BEWONERS 
DANKZIJ BAKKIE  
OP HET PLEIN 

Bewoners van de Indische Buurt weten niet altijd hun 

weg te vinden naar de vele ondersteunende 

initiatieven en organisaties die de buurt 

rijk is. Daarom gaan studenten met 

een foodtruck de straat op 

om mensen direct aan te 

spreken en met raad 

en daad terzijde 

te staan. 
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Eric Jacobsson (24) staat nog geen halfuur op het schoolplein voor de islamitische 

basisschool Ibs As-Siddieq in Amsterdam-Oost, of hij is al door zijn flyers heen . De 

HvA-student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening wilde ouders op het plein infor-

meren over BOOT in Oost, waar studenten maatschappelijke, financiële en juridische 

ondersteuning bieden aan bewoners van de Indische Buurt . Maar hij was meteen het 

hele stapeltje kwijt aan Amal Elmaarouf, een Marokkaanse moeder van vijf kinderen die 

bij het klimrek op haar zoontje staat te wachten . Elmaarouf wil de flyers neerleggen in 

de ouderkamer van de school . Ze denkt dat veel ouders de hulp van BOOT goed kunnen 

gebruiken . ‘Mensen die de taal niet spreken, weten bijvoorbeeld niet dat je bepaalde fac-

turen moet bewaren om later je belastingaangifte te doen . Als je dat weet, is het simpel, 

maar iemand moet het wel eerst tegen je zeggen .’ 

De activiteiten van BOOT onder de aandacht brengen van buurtbewoners is een van de 

doelstellingen van Bakkie op het Plein, vertelt Jacobsson als hij even later bij een grijze 

foodtruck staat . Het busje is het kloppend hart van ‘Bakkie’, dat naast gratis koffie, thee 

en soep ook gezelligheid en informatie verspreidt onder buurtbewoners . Er valt van alles 

te doen, van voetbaltoernooien voor de kinderen tot voorlichtingsactiviteiten over een 

gezonde leefstijl voor ouders . 

DE STRAAT OP
Op deze zonnige woensdagmiddag is de foodtruck neergestreken op het Sumatra-

plantsoen, pal tegenover de basisschool . Samen met HvA-collega Ying Ying Hu zet 

Jacobsson wat bankjes naast het busje . Op een tafel staan potten thee en koffie en een 

gigantische pan kippensoep . Kinderen rennen om het busje heen of zitten aan tafel te 

kleuren . Ouders staan te kletsen terwijl een duo met saxofoon en accordeon vrolijke 

balkanmuziek speelt . 

Bakkie op het Plein, een gezamenlijk initiatief van BOOT en andere maatschappe-

lijke  organisaties in Amsterdam-Oost, is bedoeld om buurtbewoners te laten 

zien wat er allemaal te doen is in de Indische Buurt . ‘Er zijn ontzettend 

veel initiatieven en organisaties die zich inzetten voor bewo-

ners, maar vaak weten bewoners daar zelf niets van,’ 

zegt project medewerker Melanie Verhoef, die 

vanuit BOOT nauw betrokken was bij de 

oprichting van Bakkie . ‘Veel buurt-

bewoners hebben een taal-

achterstand of kunnen 

niet goed met 
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internet overweg . We vroegen ons af hoe we die bewoners alsnog konden bereiken . Het 

antwoord was simpel: door naar ze toe te gaan .’ 

Het thema Wonen, Werken en Geld bestaat sinds de oprichting van BOOT in 2008 . 

Studenten bieden tijdens spreekuren ondersteuning aan bewoners en helpen hen bij-

voorbeeld met het lezen van brieven van de Belastingdienst of het treffen van betalings-

regelingen . Vaak gaat het om buurtbewoners met een taalachterstand, maar ook Neder-

landers komen bij BOOT over de vloer . ‘De gemeenschappelijke deler is dat alle vragen 

een financiële component hebben,’ zegt Verhoef . 

MEERWAARDE
Bij Bakkie hoeven de studenten geen professioneel advies over concrete kwesties te ge-

ven, maar gaat het vooral om kennismaking . ‘Het doel is dat mensen weten dat we er 

zijn en dat ze ons herkennen,’ zegt Jacobsson, en hij wijst op zijn blauwe HvA-jas . Hij 

loopt sinds februari stage bij BOOT Oost en staat deze woensdagmiddag voor de vijfde 

keer bij Bakkie op het Plein . Ying Ying Hu, eveneens met blauwe jas, is er vandaag voor 

het eerst bij . De 21-jarige student HBO-Rechten is een beetje zenuwachtig . Ze geeft dan 

wel BOOT-spreekuren, ‘maar zomaar op straat op mensen afstappen is toch wat anders .’ 

‘Veel studenten komen bij BOOT voor het eerst in aanraking met mensen die het moeten 

zien te rooien met een minimuminkomen of die in de schulden zitten,’ vertelt Barbara Bijl-

stra even later in de BOOT- locatie bij Bakkie 

om de hoek . Als projectleider Wonen, Wer-

ken en Geld ziet de docent de studenten 

zowel in de schoolbank als tijdens hun sta-

ge . ‘In de klas hebben studenten soms heel 

makkelijk een oordeel over armoede . “Ei-

gen schuld, die zijn gewoon lui,” zeggen ze 

dan .’ Ze merkt dat studenten vaak pas echt begrijpen wat ze bedoelt op het moment dat 

ze het zelf ervaren . ‘Volgens mij is dat een enorme meerwaarde . Zeker voor een student 

Financial Service  Management of een student Bedrijfskunde die dit normaal gesproken 

niet zou meemaken .’

CONTACT MAKEN
Rond drie uur ’s middags wordt het druk op het schoolplein aan de overkant van de 

straat . Vrouwen staan in groepjes rond kinderwagens te kletsen, peuters flitsen op micro-

scooters heen en weer of storten zich op de klimrekken . Jacobsson en Hu steken de straat 

over en slenteren enkele minuten aarzelend over het schoolplein . Dan raakt Jacobsson 

Studenten begrijpen  
het vaak pas als ze  
het zelf ervaren
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aan de praat met een jonge, in een donker gewaad gehulde vrouw . ‘Somalië? Hoe zeg 

je “ik heet Eric” in het Somalisch,’ vraagt Jacobsson . De vrouw zegt het lachend een 

paar keer voor, Jacobsson probeert het na te zeggen . ‘U boft dat u vloeiend twee talen 

spreekt,’ zegt hij . ‘Mijn vader komt uit Stockholm maar ik spreek nauwelijks Zweeds .’ 

Pas na een tijdje begint hij over 

BOOT . Een vast stappenplan is er 

niet, zegt Jacobsson . Maar het is 

tegelijkertijd wel belangrijk om 

erover na te denken wat je doet 

en hoe je het doet . In eerste 

instantie moet je contact zien te 

maken met de ander, zegt hij . ‘Dat kan op verschillende manieren; vaak gebeurt het door iets 

gemeenschappelijks te zoeken of te beginnen over iets waarover je makkelijk een gesprekje 

kunt voeren, zoals het weer of de kinderen die aan het voetballen zijn . Vervolgens vertel ik 

meestal iets over mezelf .’ Eerst voelt het onwennig, legt Jacobsson uit, maar het went . ‘In-

middels kan ik mezelf zijn .’ Bovendien kent hij wat trucjes . ‘Ik stel indirecte vragen . Ik vraag 

‘ Mensen vinden het makkelijker 
om over de problemen van de 
buurman te praten’ 

Student Ying Ying Hu
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dus niet of iemand ergens hulp bij nodig heeft, maar vraag: “Kent u iemand die hulp zou 

kunnen gebruiken?” Mensen vinden het makkelijker om zogenaamd over de problemen van 

de buurman te praten . Uiteindelijk blijkt het dan toch vaak over henzelf te gaan .’ 

Terwijl Hu voor het eerst twijfelend op iemand afstapt, rent er een meisje naar Jacobsson 

toe en laat hem trots haar blauwe ijsje zien . ‘Smurfenijs?’ vraagt hij met gespeelde ver-

bazing . ‘Waar smaakt dat dan naar, een smurf?’ ‘Vanille en banaan,’ lacht het meisje, en 

rent dan snel naar haar moeder . Die zwaait naar Jacobsson, hij zwaait terug .

NU AL EEN SUCCES
‘Het gaat er vooral om je gezicht te laten zien,’ zegt BOOT-medewerker Verhoef . ‘De eer-

ste keer praat je over het weer, de tweede keer herkennen mensen je op straat, dan kom 

je ze bij de supermarkt tegen als je een broodje gaat halen . Op die manier is je gezicht 

bekend in de buurt en straal je wat meer vertrouwen uit,’ zegt Verhoef . Ze hoopt dat de 

studenten uiteindelijk niet alleen binnen het spreekuur vragen naar boven halen, maar 

ook letterlijk op straat . Bakkie op het Plein bestaat nog maar een halfjaar, maar volgens 

Verhoef is het nu al een succes . ‘Onlangs hebben studenten een vrouw aangesproken die 

echt in een benarde situatie zat . Ze had veel schulden en had steeds ruzie met haar man . 

De studenten benaderden haar toevallig op het moment dat ze het even helemaal 

niet meer zag zitten .’ De volgende dag zat ze bij het spreekuur . ‘Ze wordt 

nu geholpen door schuldhulpverlening en het gaat een stuk beter . Als 

dat niet was gebeurd, zou de situatie misschien nog veel slech-

ter zijn geworden .’ 

Ook buurtbewoonster Elmaarouf, die flyers wil 

gaan uitdelen, vindt het belangrijk dat de 

studenten mensen actief blijven be-

naderen . ‘Voor buitenlanders 

is het vaak moeilijk om 

naar instanties te gaan,’ 

vertelt ze, maar dat wil lang 

niet zeggen dat de behoefte er niet 

is . Als ik eenmaal weet: dáár word ik ge-

holpen, ga ik er meteen naartoe .’ De HvA’ers mo-

gen wat haar betreft best nog wat moediger zijn . ‘Durf 

wat meer!’ zegt ze lachend . Ze kan zich voorstellen dat ze in 

het begin een drempel voelen, ‘maar als ze eenmaal begonnen zijn, 

komt het echt wel goed . De mensen zijn er blij mee!’ ❖	 	

Driehoek wonen.pdf   1   25-05-16   16:11

Student Eric Jacobsson
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‘ KOMEN JULLIE WEER 
AAPJES KIJKEN?’

Studenten gaan in een vervallen flatgebouw in Nieuw-West van 

deur tot deur om samen met bewoners tot een oplossing te komen 

voor zwerfvuil en andere overlast. De woningbouwvereniging 

wil dat huurders zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun 

leefomgeving. Een behoorlijke uitdaging, helemaal omdat de mensen 

niet staan te springen om te praten.

‘Het oogt heel mooi, maar als je dichterbij komt zie je het vuil,’ zegt HvA-student 

Bestuurskunde Enes Zildžovic (22) als hij op de Bernard Loderflat afloopt . Het ge-

bouw is maar een paar verdiepingen hoog en kan daarom, anders dan veel complexen 

in Amsterdam Nieuw-West, nauwelijks een echte flat worden genoemd . Omgeven door 

 bomen en parkjes doet het op het eerste gezicht lieflijk aan . Maar bewoners klagen dat 

er altijd vuilnis rond de containers slingert, zegt Zildžovic . Grofvuil . Vuilniszakken . En dat 

het afval niet gewoon netjes in de containers wordt gedaan . ‘We kwamen hier iedere 

week en zagen altijd wel vuilnis liggen,’ zegt Zildžovic, die zelf maandenlang onderzoek 

deed in de buurt en nu weer even terug is om daarover te vertellen . 

Bij de afvalbakken liggen de restanten van een gesloopte kledingkast . De kartonnen 

 dozen van een nieuwe kast liggen ernaast . Niet alleen bij de containers is het vies . Op de 

stoep voor de flat liggen snoeppapiertjes en wikkels . Een man met twee platte broden 

onder de arm parkeert zijn fiets tegen de gevel en gaat naar binnen . Zildžovic wijst naar 

de postvakjes: ‘De helft van de naambordjes ontbreekt, je ziet niet bij wie je aanbelt .’ 

SCHOONMAKEN
Studenten van de HvA komen nog regelmatig in de flat in het Amsterdamse stadsdeel 

Nieuw-West . Voor woningcorporatie Eigen Haard zoeken ze uit of en hoe ze het beheer 

van de gemeenschappelijke ruimtes aan de bewoners kunnen overlaten . Ze moeten 

 bekijken wat de beste manier is om de bewoners zover te krijgen dat ze zelf de gemeen-

schappelijke tuin gaan bijhouden en de stoep en het trappenhuis schoonmaken . 
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‘Woningcorporaties in Amsterdam willen het beheer dat vroeger door een huismeester 

werd gedaan steeds meer door de bewoners zelf laten doen,’ zegt Hannah Simonse, 

projectleider bij BOOT . Dat moet de sociale cohesie vergroten .’ Ook kan het servicekosten 

drukken . In opdracht van BOOT onderzoeken de studenten hoe dit zogenoemde ‘zelf-

beheer’ kan worden gerealiseerd . 

TAALBARRIÈRE
Die zoektocht naar een werkbaar model voor zelfbeheer blijkt makkelijker gezegd dan 

gedaan, weet Zildžovic . ‘Als we aanbelden werd er vaak niet opengedaan . Aan het 

rumoer hoorden we dat de bewoners thuis waren, maar ze antwoordden niet . En dan 

was er ook nog een taalbarrière .’ Bewoners spraken slecht Nederlands . ‘Als we dan toch 

mensen te spreken kregen, bleek dat sommigen er wel voor open stonden om te gaan 

schoonmaken, maar alleen als andere bewoners ermee begonnen .’

Echte ideeën bleven uit, dus de studenten besloten de bewoners een andere vraag te stel-

len: wat moet er gebeuren om de buurt te verbeteren? Als ze dát vroegen, wilden meer 

mensen praten . ‘Ze vertelden bijvoorbeeld dat mensen van de andere kant van de wijk 
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hun auto hier parkeerden en zo de gratis parkeerplekken inpikten .’

Zildžovic loopt naar de achterkant van de flat, waar de gemeenschappelijke tuin ligt . Met 

chipszakjes op het gras en lege flesjes in de bosjes is het niet echt een plek om lekker 

te gaan zitten picknicken . ‘Mensen hier zijn niet veel anders dan in de rest van Amster-

dam . Ik denk dat je de broken windows theory wel op deze buurt kunt toepassen,’ zegt 

Zildžovic . Hij legt uit wat dat betekent: ‘Hoe meer vuil er op straat ligt, hoe meer anderen 

er ook hun vuil zullen achterlaten . Net als dat mensen eerder vandalistisch worden als er 

veel vervallen gebouwen in hun wijk staan .’ Zildžovic wil maar zeggen: als de bewoners 

uit de nette wijken van Amsterdam hier zouden wonen, hadden zij ook geen zin om het 

plantsoen bij te houden . En misschien zouden zij ook hun afval wel naast de prullenbak-

ken leggen, in plaats van erin . 

EERSTE STAP
Toch moet het schoonmaken ergens beginnen . Iemand moet de eerste stap zetten . Zullen 

de bewoners van de Bernard Loderflat ooit aan zelfbeheer gaan doen? 

‘Ik weet het niet,’ zegt Zildžovic . ‘Ze moeten het gevoel krijgen dat ze het voor zichzelf 
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doen . Nu hebben ze vooral het gevoel dat het allemaal voor niets zal zijn,’ zegt hij . Ze 

krijgen regelmatig brieven van de gemeente dat de flat gesloopt zal worden . ‘Ze vroegen 

ons vaak: wat gaat er met het gebouw gebeuren?’

‘Het is de vraag of je mensen die het al moeilijk genoeg hebben ook echt meer kunt be-

trekken bij hun buurt . De bal moet ergens gaan rollen,’ zegt Fenna Wichers, coördinator 

van het kantoor van BOOT in Nieuw-West . Daar kunnen bewoners terecht voor advies 

over uiteenlopende zaken, van administratie tot opvoeding . Op een tafel staan thermos-

kannen met koffie en thee . Aan de muur hangen affiches: ‘Hoe vraag ik DigiD aan?’ En: 

‘Wie helpt mij met mijn belastingaangifte?’ 

In dit kantoortje werken de studenten hun onderzoek uit . Volgens Wichers is het goed 

dat juist studenten het buurtonderzoek doen . ‘Zo kun je tegelijkertijd de buurt verbete-

ren, onderwijs geven en aan onderzoek doen .’ Ook Zildžovic ziet er het voordeel van in . 

Er zijn al zo veel onderzoeksgroepen langs geweest, zegt hij . Van de gemeente . En van de 

woningcorporatie zelf . ‘Soms vroegen de bewoners ons: komen jullie weer aapjes kijken?’ 

Maar als je zegt dat je student bent, dan gaat het makkelijker . ‘Mensen willen je toch een 

stap verder brengen met je opleiding .’

NIET IN EEN KEER
Het groepje van Zildžovic kwam alvast met een aantal aanbevelingen om de buurt 

te verbeteren: het terrein rond de prullenbakken moet met gekleurde lijnen worden 

afgebakend, zodat duidelijk wordt waar je het grofvuil kunt achterlaten; bij BOOT 

moet een ideeënbus worden opgehangen waarin buurtbewoners anoniem tips kunnen 

achterlaten om de buurt te verbeteren; en er moet een informatieavond worden geor-

ganiseerd over hoe het stadsdeel en woningcorporatie Eigen Haard bezig zijn de buurt 

te veranderen . Komt er wat van die ideeën terecht? ‘Het wijkteam van het stadsdeel 

was bij de presentatie aanwezig,’ zegt Wichers . ‘Zij zullen uiteindelijk de verandering 

moeten brengen .’ 

Gertjan Koele, die namens Eigen Haard de contacten met BOOT onderhoudt, is blij dat 

de studenten met de bewoners het gesprek over de vervuiling zijn aangegaan . ‘Dat is een 

van de oplossingen . Maar het blijven dingen die heel moeilijk veranderen,’ zegt hij over 

de ambitie van Eigen Haard om de bewoners van de Bernard Loderflat op termijn zelf hun 

flat te laten onderhouden . ‘Ze zijn niet in een keer opgelost .’

‘Met Eigen Haard kunnen we naar het stadsdeel gaan, dan kunnen we er samen lobbyen 

en staan we sterker,’ gaat Wichers verder . Dan klaart haar gezicht op . Vrolijk vertelt ze 

over de fietslessen die sinds kort op het pleintje achter BOOT worden gegeven: ‘Als ze 

klaar zijn met hun rondjes, dan ruimen ze altijd nog even de prulletjes op .’ ❖
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Huib de Jong, rector van de Hogeschool 

van Amsterdam (HvA)

‘BOOT is een van de pareltjes van de HvA . 

Het initiatief is voortgekomen uit de 

wens om studenten te betrekken bij wat er 

in de stad gebeurt en uit onze opvatting over 

hoe het hoger beroepsonderwijs eruit zou 

moeten zien . Door aanwezig te zijn in ver-

schillende delen van de stad biedt BOOT een 

geweldige mogelijkheid om praktische vragen en problemen te verwerken 

in het onderwijs . Dat is een ontwikkeling die we binnen de HvA breder aan 

het doorvoeren zijn; naast BOOT is er een veelheid aan initiatieven waarbij 

studenten leren in de stad, aan de hand van problemen die écht spelen . 

‘ BOOT IS EEN VAN 
DE PARELTJES VAN 
DE HVA’

Een project van BOOT dat er voor mij uitspringt is Schoolwerk-

ondersteuning, waarbij Pedagogiekstudenten basisschoolleerlingen 

in Nieuw-West helpen met lezen . Ik heb eens een middagje in de 

klas bijgewoond en wat ik daar zag vond ik geweldig . De studenten 

begeleidden niet alleen de kinderen, maar hadden ook contact met de 

ouders en maakten zo het belang van goed onderwijs duidelijk . Zo zie je 

dat de projecten van BOOT direct effect hebben en dat de mensen in de 

wijk er echt iets aan hebben . Door BOOT zijn we ons er bij de HvA veel 

bewuster van geworden hoe we het verschil kunnen maken in de stad . Ik 

heb dan ook enorm veel respect voor wat BOOT de afgelopen jaren heeft 

opgebouwd .’ ❖
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Rayyan Rahamat (7)
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Studenten helpen schoolkinderen en hun ouders in Zuidoost en Nieuw-

West met huiswerk aan De Keukentafel. Veel ouders zien het begeleiden 

van de schoolcarrière van hun kind niet als iets vanzelfsprekends, terwijl 

kinderen er juist veel baat bij kunnen hebben. En voor de studenten is 

het waardevolle praktijkervaring. 

‘Ik was nog bijna nooit in de Bijlmer geweest . In het begin was het wel even wennen, 

maar inmiddels ken ik de buurt aardig goed,’ zegt Seyma (22) . De Pedagogiekstudent 

loopt met zelfverzekerde tred de straat in van ‘haar’ gezin . Als ze aankomt bij nummer 63 

drukt ze op de bel . Rayyan, staat er in kleurrijke letters op de deur . Het jongetje doet 

open en rent meteen de woonkamer weer in . Daar neemt hij triomfantelijk plaats aan de 

houten tafel, zijn rekensommen al voor zich uitgestald .

Sinds enkele weken komt Seyma elke maandag bij de zevenjarige Rayyan op bezoek . Ze 

loopt stage in het programma De Keukentafel van BOOT, waarbij ouders die niet goed 

weten hoe ze hun kinderen moeten helpen met hun schoolwerk een steuntje in de rug 

krijgen . Seyma is een van de tien HvA-studenten die dit semester basisschoolkinderen in 

Zuidoost begeleiden bij hun schoolwerk . ‘Ik weet al sinds ik jong ben dat ik later voor de 

klas wil staan,’ vertelt ze terwijl ze een telraam uit haar tas haalt . ‘Door deze stage doe ik 

praktijkervaring op die ik later kan gebruiken in mijn lessen .’

Op de achtergrond staat een tekenfilm van Nickelodeon op; niemand neemt de moeite 

de televisie uit te zetten . Moeder Jane (44) zet twee glazen sinas op tafel . ‘Hoe was het 

op school?’ informeert Seyma voordat ze beginnen . ‘Saai,’ zegt Rayyan, ‘want we hadden 

rekenen . En rekenen vind ik stom .’

HANDVATTEN
Het programma De Keukentafel vond voor het eerst plaats in 2013 in Amsterdam-Zuidoost . 

Sindsdien hebben 170 gezinnen meegedaan aan het programma, dat een jaar later ook 

ALS RAYYAN  
KLAAR IS, MAG  
HIJ BUITENSPELEN
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in Nieuw-West van start ging . In ruil voor studiepunten komen studenten van sociaal- 

agogische opleidingen vijftien weken lang bij gezinnen over de vloer . Zij begeleiden niet 

alleen kinderen bij het maken van huiswerk, maar ook hun ouders . Want aandacht voor 

huiswerkbegeleiding is lang niet voor elke ouder vanzelfsprekend . 

Dat heeft niet altijd met onwil te maken, zegt projectleider Emma Verspoor . ‘Veel ouders 

in Zuidoost en Nieuw-West weten simpelweg niet goed hoe ze hun kind het beste kun-

nen helpen . Ze snappen het Nederlandse onderwijssysteem niet of spreken de taal niet . 

Met dit programma krijgen zij handvatten om hun kinderen beter te ondersteunen .’

PRAKTIJKBEGELEIDING
Seyma geeft Rayyan uitleg over de taaloefening die ze gaan doen . ‘Eerst gaat mama le-

zen, dan jullie samen, en dan jij alleen . Goed?’ Rayyan knikt . Hij laat zijn wijsvinger over 

de woorden glijden en leest ze langzaam op, afwisselend met moeder Jane, die tegen-

over hem zit . ‘En nu alle woorden nog een keer, maar dan zelf,’ zegt Seyma als ze klaar 

zijn . ‘Dat vind ik wel een beetje moeilijk,’ mompelt Rayyan . Seyma wuift met haar hand . 

‘Je hebt het net heel goed gedaan, dus waarom zou het nu niet lukken?’ Rayyan straalt . 

Hij buigt zich meteen weer over zijn papier .

Het is belangrijk dat studenten bij De Keukentafel een band opbouwen met de leerlingen, 

zegt Verspoor . Dat is niet altijd even makkelijk; sommige kinderen zijn erg gesloten en 

komen pas na een paar weken 

een beetje op gang . Er zijn ook 

leerlingen die zich juist opval-

lend snel hechten . Zij vertellen 

bijvoorbeeld dat ze gepest 

worden op school . ‘Studenten 

weten niet altijd even goed 

hoe ze hiermee moeten omgaan,’ zegt Verspoor . ‘Ze worstelen met hun positie . Het kind 

ziet hen als vertrouwenspersoon; moeten ze dat soort informatie dan doorgeven aan de 

ouders?’

Om dit soort moeilijkheden te bespreken, krijgen de studenten elke week praktijk-

begeleiding met een derdejaarsstudent Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

of Toegepaste Psychologie . De studenten komen in groepjes bij elkaar . Ze vertellen tegen 

welke problemen ze aanlopen en met welke culturele verschillen ze te maken krijgen . Het 

verzoek je schoenen uit te doen, een uitgebreide maaltijd voorgezet krijgen die je eigen-

lijk niet lekker vindt, ouders die niet thuis zijn: hoe ga je daarmee om? 

Verspoor: ‘Studenten komen in een omgeving terecht die heel anders is dan de veilige 

Aandacht voor huiswerk
begeleiding is lang niet voor  
elke ouder vanzelfsprekend
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wereld die ze gewend zijn . Dat vinden ze spannend . Meestal groeit hun zelfvertrouwen al 

na een paar bijeenkomsten en durven ze steeds meer . Na vijftien weken kijken ze er vaak 

met heel andere ogen naar .’ 

COMPLIMENTJES
Na de taaloefeningen volgen de rekensommen . Rayyan maakt gekke geluidjes met zijn 

mond . Af en toe kijkt hij door het raam naar buiten, waar zijn rode skelter staat te lon-

ken in de voorjaarszon . ‘Rayyan kan zich moeilijk concentreren . Hij heeft veel energie,’ 

legt zijn moeder uit . En tegen hem: ‘Nog even volhouden . Als je dit goed afmaakt, mag 

je buiten spelen .’ Rayyan stopt meteen met wiebelen . In rap tempo leest hij de sommen 

op: ‘Joost kocht elf tulpen . Hij heeft er zeven geplant . Hoeveel tulpen heeft hij over?’ 
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Rayyan kijkt peinzend omhoog . ‘Vier!’ roept hij dan . Jane klapt in haar handen . ‘Goed zo, 

Rayyan! Echt heel knap .’

Jane kwam met BOOT in aanraking toen ze op het schoolplein een flyer van De Keu-

kentafel in haar handen gedrukt kreeg . Ze was meteen enthousiast . Rayyan heeft geen 

leerproblemen, maar wat extra begeleiding kan nooit kwaad, redeneerde ze . Bovendien 

kon ze er zelf ook nog wat aan 

hebben . 

Wat ze van Seyma heeft ge-

leerd? ‘Complimentjes geven,’ 

zegt ze resoluut . Jane heeft 

een Surinaamse opvoeding 

gehad en kreeg als kind heel 

anders les dan haar zoon: strenger en collectiever . Door Seyma heeft ze gezien hoe ze 

Rayyan individueel kan begeleiden . ‘In het begin zat hij er wel eens ongeïnteresseerd bij . 

Als ik hem daarop aansprak, werkte dat vaak averechts . Nu zie ik dat je beter het goede 

gedrag kunt belonen .’ Lachend: ‘Al kan ik op z’n tijd nog steeds streng zijn hoor . Dat 

blijft belangrijk .’ 

‘ Je kunt een gezin niet in vijftien 
weken veranderen. Het gaat om 
de kleine stapjes’ 
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VOETBALLER
Volgens Verspoor zijn het vooral de kleine verbeteringen waarvoor De Keukentafel be-

doeld is . ‘Je kunt een gezin niet in vijftien weken veranderen . Het gaat om de kleine stap-

jes .’ Bij een ouderavond kreeg ze onlangs mooie feedback: een moeder die nauwelijks 

Nederlands sprak, had toch geleerd hoe ze haar zoon kon helpen bij het lezen . ‘Vroeger 

zette ze hem met een boek op de bank . Nu gaat ze erbij zitten en maakt ze samen met 

hem een tekening van het verhaal dat hij leest . Ze ziet zijn concentratievermogen toene-

men . En dat door zo’n simpele aanpassing .’

Bij De Keukentafel is spelenderwijs leren belangrijk . Studenten gebruiken bij hun bege-

leiding spelletjes als Memory of Pim Pam Pet . Seyma doet elke week een zelfbedachte 

drama-oefening met Rayyan . ‘Zullen we maar een beetje bewegen,’ vraagt ze als hij voor 

de zoveelste keer is afgeleid . Rayyan springt van zijn stoel . ‘Eens even kijken,’ zegt Seyma 

nadenkend . ‘Speel een… voetballer!’ Rayyan trapt tegen een denkbeeldige bal . ‘En nu 

een cowboy!’ Hij maakt een lassobeweging boven zijn hoofd . Na een paar oefeningen 

zegt ze: ‘En nu ben je een leerling die aan het werk gaat,’ waarna hij weer aan tafel gaat 

zitten en zijn pen oppakt . 

ONDERZOEK 
Het lectoraat Urban Education van de HvA doet sinds het studiejaar 2014-

2015 in Nieuw-West onderzoek naar de meerwaarde van De Keu-

kentafel . Verspoor: ‘We kregen vanuit de gemeente steeds 

vaker de opmerking: leuk dat jullie dit programma 

uitvoeren, maar wat levert het op? Met deze 

bevindingen hopen we te kunnen aan-

tonen dat het effect heeft .’ Lec-

tor Ruben Fukkink verwacht 

de resultaten van het onder-

zoek, dat zowel kwantitatief als 

kwalitatief van aard is, in het najaar van 

2016 te publiceren .

Als Rayyan na anderhalf uur alle oefeningen heeft 

gemaakt, slaakt Jane een zucht van opluchting . ‘Ik ben zo 

blij,’ zegt ze tegen hem . ‘Je hebt het echt goed gedaan .’ Ze schuift 

het onaangeraakte telraam weg . ‘En deze hebben we niet meer nodig .’ 

Rayyan hoort haar al niet meer . Hij trekt zijn jas aan en rent naar buiten .❖
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ONDERNEMERS UIT  
DE BRAND DANKZIJ DE 
AMSTERDAMSE ZAAK 

De Amsterdamse Zaak helpt oud-ondernemers met hun vaak gebrekkige 

administratie, zodat ze via de gemeente de schuldsanering in kunnen. 

De organisatie streeft ernaar ook andere vormen van hulp te gaan 

bieden, meer gericht op het voorkomen van financiële problemen.  

‘De ervaringen die studenten hier opdoen gaan voorbij de lesboeken.’

‘We gaan bijna ten onder aan ons eigen succes,’ zegt Haris Djojosepoetro lachend, 

terwijl hij uitkijkt over het IJ . De medewerker van de afdeling Werk, Participatie 

en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam doelt op de toestroom van zeven ex- 

ondernemers die vanaf september 2016 zullen worden geholpen door de Amsterdamse 

Zaak . Met het oog op de acht ex-ondernemers die zich eerder al hadden aangemeld  oppert 

Djojosepoetro voor de grap of er niet een extra hulpploeg kan worden ingeschakeld, of dat 

er desnoods een stop op de aanmeldingen kan worden gezet .

SCHONE LEI
Djojosepoetro zit op een rustige vrijdagochtend samen met WPI-collega Ruby Ros in een van 

de kantines van het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel, niet ver van het Centraal 

Station . Tegenover hen zitten Nisrine el Fassi, Anass Daafi en Mohamed el Hajjioui . Zij zijn ver-

bonden aan de Amsterdamse Zaak, een initiatief opgezet vanuit het BOOT-thema Wijkecono-

mie, dat poogt Amsterdamse ex-ondernemers die in de schulden zitten te helpen in de rich-

ting van een schuldsaneringstraject . In de toekomst wil de Amsterdamse Zaak ondernemers 

op zo veel mogelijk manieren ondersteunen, vertelt projectleider El Fassi . ‘Wat kunnen we 

doen om de financiële zelfredzaamheid van beginnende ondernemers te bevorderen en te 

voorkomen dat ze in de problemen komen? Daar overleggen we momenteel met WPI over .’

Het programma is een ideale manier voor ex-ondernemers om met een schone lei te 

beginnen, omdat eenmaal in de schuldsanering hun opgebouwde schulden kunnen wor-

den kwijtgescholden . Maar om de schuldsanering in te mogen, moet je boekhouding op 
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orde zijn . En dat is bij veel ex-ondernemers niet het geval: de gemeente ziet regelmatig 

mensen aankomen met enorme koffers en boodschappentassen vol ongeordende en 

incomplete administratie, vaak van meerdere jaren . Een accountant inhuren om de boek-

houding te laten bijwerken is voor deze ex-ondernemers geen optie: een accountant is 

prijzig en dat bedrag zou bovenop de schulden komen die ze al hebben . Zo komen veel 

ex-ondernemers in een financiële spagaat terecht . 

Anass Daafi, Nisrine el Fassi en medestudent
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Dat is het moment waarop de Amsterdamse Zaak inspringt . Niet professionals, maar stu-

denten helpen de voormalige ondernemers met het ordenen van hun boekhouding, in de 

hoop dat zij alsnog de schuldsanering in mogen . Tot nu toe hielpen zeventig studenten 

ongeveer veertig ex-ondernemers met hun financiële administratie .

BETROKKENHEID TONEN
Studenten Anass Daafi en Mohamed el Hajjioui, aanwezig tijdens de meeting met het 

WPI, werken beiden voor de Amsterdamse Zaak . Daafi, derdejaarsstudent Bedrijfsecono-

mie aan de HvA, loopt voor zijn studie zes maanden stage bij het programma . Hij heeft 

een verantwoordelijke rol: hij stuurt drie mbo-studenten aan, die ieder worden gekoppeld 

aan één oud-ondernemer, en controleert of de studenten de boekhouding goed hebben 

gedaan . Hij voert intakegesprekken met de door de gemeente aangedragen ex-onder-

nemers en bepaalt of ze in aanmerking komen voor hulp . Belangrijk daarbij is dat de cli-

enten betrokkenheid tonen en graag 

geholpen willen worden . Voor wat, 

hoort wat .

El Hajjioui is een van de drie mbo-stu-

denten van de opleiding Bedrijfsadmi-

nistratie aan het ROC van Amsterdam 

die in dienst van de Amsterdamse 

Zaak ex-ondernemers helpt . De stage bevalt hem goed, omdat ook hij veel verantwoor-

delijkheden krijgt . Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat een stagiair zich direct mag 

ontfermen over iemands boekhouding, legt El Hajjioui uit .

Naast Daafi is er nog een tweede HvA-student Bedrijfseconomie betrokken bij de Amster-

damse Zaak . Jacco Ligthart geeft advies aan ondernemers en onderzoekt hoe de Amster-

damse Zaak op bredere schaal kan bijdragen aan hun successen . Daarmee moet op ter-

mijn de economie van Amsterdamse wijken worden gestimuleerd . El Fassi: ‘Ligthart heeft 

instellingen benaderd die in contact staan met ondernemers en heeft in kaart gebracht 

tegen welke problemen zij aanlopen en welke vragen ze hebben . Daar zitten heel basale 

dingen tussen, zoals hoe ze belastingaangifte moeten doen .’

De Amsterdamse Zaak fungeert dus niet alleen als hulpmiddel voor voormalig onder-

nemers, maar ook als leerschool voor studenten . Aad Doelens, docent aan de HvA, is 

aangetrokken als expertdocent . Bij hem kan Daafi terecht als de mbo-studenten vragen 

hebben waar Daafi zelf niet uitkomt, zoals over de manier waarop ze bepaalde cijfers uit 

de boekhouding moeten interpreteren . Voordat Doelens het beroepsonderwijs inging, 

werkte hij als controleur bij de Belastingdienst . Hij geeft aan dat hij een programma als de 

‘ Veel exondernemers  
komen in een financiële  
spagaat terecht’
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Amsterdamse Zaak ontzettend waardevol vindt: ‘De ervaringen die studenten hier opdoen 

gaan voorbij de lesboeken . Alleen wanneer je midden in de maatschappij staat, leer je echt 

het vak . De ondernemers met wie de studenten moeten werken, verschillen allemaal van 

elkaar . Hoe je met hen en hun problemen moet omgaan, leer je niet uit een boek .’

ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN
In de kantine van de Kamer van Koophandel is het vijftal aanbeland bij het tweede deel 

van de vergadering . Welke Amsterdamse ex-ondernemers zijn geschikt bevonden om 
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door de studenten te worden geholpen? El Hajjioui, die na de zomer nog even bij de 

Amsterdamse Zaak blijft werken omdat hij later instroomde dan zijn medestagiairs, wordt 

gekoppeld aan een nieuwe cliënt .

TIJDROVENDE KLUS
Daafi schetst het traject dat de ex-ondernemers doorlopen . Hij ontvangt van de gemeente 

de cliëntgegevens, waarna de intakegesprekken volgen . Dan breekt het moment van de 

waarheid aan: beschikt de ex-ondernemer op het eerste oog over alle relevante bonnen 

en facturen, dan worden deze ingenomen en kan de mbo-student beginnen met sorteren 

en archiveren . In werkelijkheid is de administratie echter bijna nooit compleet, vertelt 

Daafi, en dat maakt het proces bepaald geen sinecure .

Maar in plaats van problemen te zien, denkt hij in oplossingen . ‘Ik maak voor mezelf 

de afweging: kunnen we 

deze ex-ondernemer über-

haupt helpen, hoewel hij of 

zij een aantal documenten 

mist? Je gaat zoeken naar 

alternatieve oplossingen .’ 

Die instelling werpt direct 

zijn vruchten af tijdens de 

 meeting in de Kamer van Koophandel; een cliënt die vorig jaar niet door de selectie 

kwam, wordt nu alsnog geholpen omdat het proces zodanig is geoptimaliseerd dat 

inmiddels wel hulp geboden kan worden .

Hierna volgt een tijdrovende klus . De mbo-studenten zijn ieder wekenlang bezig 

met het verwerken en invoeren van honderden boekingen per ex-ondernemer, zoals 

 afschriften van rekeningen die inmiddels zijn opgeheven . Het is de bedoeling dat de 

Amsterdamse Zaak dankzij het onderzoek van HvA-student Ligthart en de samen-

werking met WPI in de toekomst kan voorkomen dat (startende) ondernemers in de 

schulden komen .

In de meeste gevallen zijn de studenten in staat de ex-ondernemer succesvol te helpen . 

Een belangrijke vraag dient zich aan: lukt het nu wel om de schuldsanering in te gaan? 

‘Ja,’ zegt Daafi stellig . Natuurlijk komt het in een enkel geval voor dat een ondernemer 

dusdanig hoge schulden heeft dat hij nul op het rekest krijgt . Een tegenvaller, maar 

dat is dan ook het risico van het vak . Maar meestal komt het goed . ‘De boekhoudin-

gen zijn zo inzichtelijk gemaakt dat de Belastingdienst de ambtshalve aanslag vaak 

kwijtscheldt .’ ❖

‘Alleen wanneer je midden  
in de maatschappij staat,  
leer je echt het vak’
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Achmed Baâdoud, stadsdeelvoorzitter 

Amsterdam Nieuw-West

‘Stadsdeel Nieuw-West heeft een 

 samenwerkingsovereenkomst met 

BOOT . Op allerlei manieren staan de aan 

BOOT verbonden HvA-studenten in contact 

met de bewoners van mijn stadsdeel . Ze 

geven huiswerkbegeleiding, organiseren 

activiteiten in de buurt of zijn betrokken bij 

de lokale politiek . De studenten proberen daarnaast de eenzaamheid en 

isolatie van ouderen in de wijk tegen te gaan, ze houden de wijk schoon 

en verzorgen taallessen voor anderstaligen .

Een stadsdeel als Nieuw-West heeft ontzettend veel baat bij zulke 

initiatieven . Studenten zijn jong en flexibel als geen ander en kunnen 

buurtbewoners meenemen in hun enthousiasme . Dat creëert veel 

positiviteit . Met name in gebieden als Slotermeer, waar veelal mensen 

van niet-Nederlandse origine wonen, zie je dat BOOT in staat is om 

verbindingen te leggen tussen verschillende culturen .

‘ BOOT IS  
BOOMING IN 
NIEUW-WEST’

Andersom hebben ook de studenten baat bij hun ervaringen in Nieuw-

West . Zij doen naast hun studie praktijkervaring op en weten daardoor 

wat ze kunnen verwachten wanneer ze de maatschappij in stappen . Een 

win-winsituatie . De bewoners van Nieuw-West, en met name de kinderen, 

zijn vol lof over de studenten . Kinderen vinden in hen een soort rolmodel . 

Erg hartverwarmend om te zien . BOOT is booming in Nieuw-West .’ ❖
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PARTICIPATIE  
IN DE PRAKTIJK
Lokale initiatieven voor gezinnen met een kleine beurs zijn er genoeg, 

maar vaak ontbreekt het sociaal ondernemers aan mankracht en zake-

lijke kennis. Via BOOT kunnen studenten Bestuurskunde hen helpen 

zichzelf te leren bedruipen. Zoals de Kids van Amsterdam Oost, dat in 

korte tijd enorm is gegroeid en zelfstandig verder moet, maar zonder 

goed verdienmodel aan zijn eigen succes ten onder dreigt te gaan.

Een zonnige donderdagmiddag . Voor een oud schoolgebouw aan de Zeebur-

gerdijk zetten drie HvA-studenten hun fiets op slot . Druk in gesprek lopen ze 

de ruimte van de Kids van Amsterdam Oost binnen, een organisatie waar 

kinderen en jongeren van vijf tot vijfentwintig jaar dans-, theater en 

muzieklessen kunnen volgen . In het pand, dat eigendom is 

van gemeenschapsvereniging Ons Suriname, huizen ook 

een Eritrese organisatie en een broedplaats voor 

 zzp’ers en jonge ondernemers . 

Het is niet de eerste keer dat Ama-

rins van den Eijkel (19), Hanna 

Ton (19) en Monique 

Noppen (23) 

bij de 
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Kids van Amsterdam Oost (KvAO) op bezoek zijn . De afgelopen weken hebben de stu-

denten Bestuurskunde zich al meermaals gebogen over de problematiek waar deze maat-

schappelijke organisatie mee kampt . De KvAO werd in 2006 opgericht en kreeg sindsdien 

lokale bekendheid door deelname aan televisieprogramma’s als Jetix Mega Talent (NPO) 

Nathalie Oldenstam
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en Move like Michael Jackson (SBS6) . Het aantal leerlingen steeg in korte tijd van acht-

tien naar honderdvijftig . Nu staat oprichter Nathalie Oldenstam voor een dilemma: ze wil 

graag blijven groeien, maar krijgt niet genoeg subsidie om alle kosten te dekken . Daarom 

moet ze zelfstandig worden . Maar hoe? 

Om die vraag te beantwoorden hebben de drie studenten allereerst een knelpunten-

analyse en een bedrijfsprofiel gemaakt . Dat doen ze als onderdeel van hun studie en voor 

het thema Burger, Bestuur en Samenleving van BOOT, waarbij studenten sociaal onder-

nemers in Nieuw-West, Zuidoost en Oost helpen om hun organisatie op poten te zetten . 

Van den Eijkel legt uit waarom ze de KvAO een interessant initiatief vindt . ‘De KvAO 

ontwikkelt de talenten van jonge kinderen met zang, dans en theater en begeleidt ze ook 

individueel . Als een kind problemen thuis heeft, gaat Nathalie langs om te kijken hoe ze 

kan helpen . Door die vertrouwensrol creëert ze een veilige basis .’ Ze denkt even na . ‘Er 

wordt vaak vergeten dat kunst mensen kan verbinden . Bij de KvAO zie je dat gebeuren .’

INITIATIEVEN MET POTENTIE 
Het project Sociaal Ondernemerschap, dat in 2016 voor het eerst plaatsvindt, is volgens 

projectleider Daniël Haverkort opgezet omdat de gemeente Amsterdam steeds meer so-

ciale initiatieven ziet ontstaan met een belangrijk maatschappelijk karakter, die vaak wor-

den geleid door mensen die niet altijd over zakelijk inzicht beschikken . Bestuurskunde-

studenten helpen deze sociaal ondernemers een houdbaar verdienmodel op te zetten, 

fondsen aan te schrijven of zich op een andere manier te bedruipen . Behalve de KvAO 

ondersteunen ze bijvoorbeeld een naaiatelier voor vrouwen in Nieuw-West en een sport-

school voor kinderen in Zuidoost . In principe komt elk maatschappelijk initiatief in aan-

merking, mits het volgens BOOT potentie heeft én de sociaal ondernemer het leuk vindt 

om met studenten te werken .

De ondernemingen hebben niet altijd als hoofddoel om winst te maken, zegt Haverkort . 

‘Er zijn ook sociaal ondernemers die iets opzetten voor de buurt omdat ze vinden dat het 

er moet zijn . Zij hoeven niet per se aan hun initiatief te verdienen, maar willen gewoon dat 

het er komt . De studenten helpen hen hun doelstellingen in kaart te brengen . Waarom 

doe je dit? En voor wie? Van daaruit kunnen de sociaal ondernemers weer verder werken .’ 

BOOT zet voor dit project Bestuurskundestudenten in, die een wat bredere maatschappe-

lijke oriëntatie hebben dan studenten met een puur financiële achtergrond, omdat de 

 initiatieven waarom het gaat niet noodzakelijk gericht zijn op het maken van winst .

Voordat ze de praktijk in gaan, krijgen alle studenten les van docenten die verbonden zijn 

aan het lectoraat Gedifferentieerd HRM van de HvA . ‘Studenten moeten bij het helpen van 

de sociaal ondernemers een financieel model kiezen,’ legt Haverkort uit, ‘en hun keuze goed 
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kunnen beargumenteren als ze worden beoordeeld .’ Ze leren wat het verschil is tussen de 

Theory of Change, een model dat voor non-profitorganisaties en overheidssectoren de lan-

getermijndoelen in kaart brengt, en het zakelijker Business Model Canvas, dat het verdien-

model, de klanten, relaties en leveranciers van een onderneming overzichtelijk weergeeft . 

Voor de KvAO hebben de studenten gekozen voor het canvasmodel, omdat er voor 

deze organisatie een nieuw verdienmodel moet komen . Van den Eijkel, Ton en Noppen 

moeten over twee weken hun advies presenteren . Vandaag hebben ze een gesprek met 

oprichter Nathalie Oldenstam om meer informatie in te winnen en een promotiefilmpje 

te maken . Ze nemen plaats in het kantoor van de KvAO, waar zo’n tien medewerkers en 

stagiairs aan een lange houten tafel zitten te werken . Aan de muur hangen foto’s van 

dansende kinderen, afgewisseld met inspirerende kreten als the bigger the dream, the 

more  important the team. De openstaande schuifdeuren geven zicht op de naastgelegen 

danszaal . De zwarte vloer en de spiegels aan de wand worden nog gauw even schoon-

geboend voordat de eerste les van vandaag begint . 

De KvAO ontvangt kinderen met allerlei achtergronden . Ongeveer veertig procent heeft 

te maken met problemen thuis . Armoede, prostitutie, mishandeling, tienermoeders, cri-
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minaliteit – er is weinig wat Oldenstam niet heeft gezien . Door ze in contact te brengen 

met kunst en cultuur en tegelijkertijd een luisterend oor te bieden, kan de KvAO deze 

kinderen uit het slop trekken . De leerlingen betalen nu nog vijftien euro per maand . Maar 

wil de stichting zelfstandig worden, dan moet het lesgeld omhoog . Oldenstam is echter 

van één ding overtuigd: wie professionaliseert, sluit bepaalde doelgroepen uit . En daar 

ligt een grote uitdaging voor de HvA-studenten: hoe kan de KvAO groeien, zonder haar 

maatschappelijke karakter te verliezen?

HUISELIJK ÉN PROFESSIONEEL 
Oldenstam, met haar stoere spijkerpak en blauwe Nikes een opvallende verschijning, 

illustreert haar dilemma aan de hand van een voorbeeld . Ze vertelt dat ze onlangs haar 

vijfjarige zoontje naar kungfu bracht en dat ze mocht blijven kijken bij de les, die tot 

haar verbazing op dezelfde manier verliep als bij de KvAO, met een kringgesprek vooraf 

en een goede docent die de individuele problemen van de kinderen niet schuwde . ‘De 

setting was, net als bij ons, huiselijk . Maar tegelijkertijd zag het er professioneel uit . Er 

was een gastvrouw die iedereen verwelkomde . Ik dacht: wat is nou het verschil met 

ons?’ Ze geeft het antwoord zelf . ‘Er waren vooral Japanse, Nederlandse en Amerikaanse 

kindjes . Kindjes wier ouders deze les, met een veel hoger prijskaartje, konden betalen .’  

De studenten weten nog niet hoe hun advies eruit gaat zien . ‘Het is moeilijk,’ zegt Nop-

pen peinzend . ‘Je kunt eraan denken het lesgeld inkomensafhankelijk te maken, zodat 

de kinderen die het wél kunnen betalen meer bijdragen dan de wat armere kinderen . 

Maar dan ga je wel erg selectief te werk . Nathalie moet zich afvragen of ze dat wil .’ De 

komende weken zullen de drie studenten ook andere dansscholen bezoeken om te kij-

ken hoe zij hun geld verdienen . Van den Eijkel denkt dat er voor de KvAO veel te winnen 

is op het gebied van alternatieve inkomstenbronnen . ‘Dit is een prachtig pand, je kunt 

het voor veel meer gebruiken dan alleen de lessen . Andere organisaties kunnen de ruim-

tes bijvoorbeeld huren voor evenementen .’ Zelf is de KvAO onlangs begonnen met het 

organiseren van kinderfeestjes tegen een betaling van 125 euro – volgens Van den Eijkel 

‘een gat in de markt’ . 

Op de achtergrond begint het rumoerig te worden . Langzaam druppelen er meisjes in 

roze balletpakjes en tutu’s de danszaal binnen . Ze giechelen, spelen tikkertje . Eén meisje 

maakt diagonaal radslagen door de ruimte . Noppen haalt haar telefoon tevoorschijn 

en zet de camerafunctie aan . ‘Het leuke aan het project Sociaal Ondernemerschap vind 

ik dat de theorieën uit de les een plek krijgen,’ zegt ze . ‘Op school leren we wat een 

participatiesamenleving is, bij de KvAO wordt duidelijk waarom het nodig is dat zo’n 

samenleving er komt .’ ❖
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Gezonde voeding en een bijpassende levensstijl zijn niet voor ieder-

een vanzelfsprekend. Studenten Voeding en Diëtetiek buigen zich 

in het BOOT-thema Gezondheid, Zorg en Sport over de vraag hoe je 

risico groepen kunt aanzetten tot gezonder leven. Met hun voedings-

interventies krijgen ze zelfs de meest verstokte snackbar klanten aan de 

groente en het fruit.

Hoe zetten we mensen aan tot een gezondere levensstijl? Over die vraag buigen stu-

denten Voeding en Diëtetiek zich tijdens het eerste semester van hun derde studie-

jaar . Veel sociaal-economisch kwetsbare Amsterdammers hebben weinig kennis over ge-

zond leven en weten niet de juiste voedingskeuzes te maken . Verschillende doelgroepen 

hebben baat bij zogenoemde voedingsinterventies; interactieve manieren om bewuster 

met voeding om te gaan .

Projectleider Fenna Wichers: ‘De noodzaak om een gezonde levensstijl onder de aandacht te 

brengen blijft hoog, gezien het groeiende probleem van overgewicht bij kinderen in Amster-

damse aandachtsgebieden . Voor het programma Voedingsinterventies werken we daarom 

nauw samen met de AAGG (Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht) . Studenten voeren dan 

ook interventies uit voor organisaties die aan AAGG deelnemen . Wij vinden het daarnaast 

belangrijk dat de studenten ervaring opdoen die ze niet in de schoolbanken leren .’ 

Volgens Wichers tonen de successen van de voedingsinterventies duidelijk de goede 

invloed aan die studenten kunnen hebben op de levensstijl van kwetsbare groepen in 

Amsterdam . ‘Het programma is leerzaam voor de studenten, de opdrachtgevers en de 

doelgroep . We blijven ons steeds verder ontwikkelen om deze samenwerking nog beter 

te laten verlopen .’

Het programma ziet er als volgt uit: studenten kiezen in groepjes van twee of drie de 

doelgroep van hun voorkeur . Ze onderzoeken eerst wat deze doelgroep precies wil leren 

over gezonde voeding en verzorgen vervolgens een voedingsinterventie op maat .   

FIETSEND JE 
EIGEN SMOOTHIE 
PUREREN
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Zo motiveren ze mensen om beter na te denken over hun keuzes op het gebied van voe-

ding . Van BOOT krijgen ze de nodige begeleiding bij het proces .

Yvonne Booij is als HvA-docent betrokken bij het programma . Zij legt uit dat ze destijds 

contact heeft gezocht met BOOT om aan contacten in de buurt te komen . ‘BOOT kent 

eigenlijk iedereen, de samenwerking bevalt heel goed . Het afgelopen jaar was er een heel 

grote groep studenten en BOOT heeft voor iedereen een opdrachtgever gevonden .’ Vol-

gens Booij vinden de studenten het vaak spannend om de interventies te gaan uitvoeren, 

maar uiteindelijk wordt het hun favoriete onderdeel . ‘Ik heb echt het gevoel dat de stu-

denten er iets van leren, ook op gebieden die niet per se vakinhoudelijk zijn .’
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Voedingsinterventies uit studiejaar 2015-2016

FRUITASTISCH
Veel jongeren in Amsterdam-Zuidoost kampen met overgewicht en obesitas, blijkt uit het 

wijkgezondheidsprofiel dat is opgesteld door het Rijk . Zo is 36 procent van de tienjarige 

kinderen te zwaar, ten opzichte van 23 procent in de rest van Amsterdam . In het wijkge-

zondheidsprofiel kwamen risicofactoren naar voren die een rol spelen bij overgewicht onder 

jongeren in Zuidoost: niet ontbijten en een lage fruitconsumptie . 

De studenten organiseerden voor Fruitastisch een focusgroep voor jongeren tussen de veer-

tien en eenentwintig jaar die langskomen bij het buurthuis Anansi . Hun interventie bestond 

uit diverse activiteiten, waaronder een bijeenkomst over gezonde voeding, een groepsdiscus-

sie en de bakwedstrijd Heel Zuidoost Bakt . Vooral de bakwedstrijd sprak tot de verbeelding . 

Alle jongeren werden uitgenodigd lekkere gerechten te maken van gezonde producten en 

ze aan elkaar te laten proeven . Het origineelste gerecht won een goedgevulde fruitmand .

STUDIEZALEN
Sinds 2012 bestaat het project Studiezalen Nieuw-West, een plek waar kinderen en jon-

geren van alle onderwijsniveaus rustig kunnen studeren . Het project is opgericht door 

Positive Society . Uit een vragenlijst van de HvA-studenten bleek dat de kinderen in Nieuw-

West, van wie 95 procent een Turkse of Marokkaanse achtergrond heeft, minder weten 

over gezond eten dan hun autochtone leeftijdsgenoten . Abdelhamid Idrissi, directeur en 

oprichter van Positive Society, is enthousiast over de samenwerking met BOOT . Elk jaar ko-

men studentenduo’s bij hem langs om de kinderen te helpen met hun huiswerk en ze ken-

nis bij te brengen over gezonde voeding, bijvoorbeeld in de vorm van een quiz . Nu weten 

de kinderen waarom jongens iets meer mogen eten dan meisjes, welke vetten gezond en 

ongezond zijn en dat gezond eten ook lekker kan zijn .

KOKEN MET KERELS
In Nieuw-West bestaat al jaren het mannencentrum Daadkr8 . Sinds juli 2015 is het in 

handen van SEZO, een organisatie die kwetsbare Amsterdammers helpt hun leven weer 

op de rails te krijgen . Voornamelijk mannen met een niet-Nederlandse achtergrond heb-

ben baat bij Daadkr8 . Ze komen bij elkaar voor taalles, sport en een praatje . Omdat veel 

mannen niet weten hoe ze gezond moeten eten, ontwikkelden studenten een kookwork-

shop voor hen en beantwoordden hun vragen . Samen met een groep mannen bereidden 

ze vier gezonde gerechten in het centrum . Jojo Voorhorst, manager bij Daadkr8, is heel 
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tevreden over het verloop . ‘Dit soort voorlichting is erg belangrijk . Er zijn hier genoeg 

mannen die diabetes hebben, of een hoge bloeddruk . Vanwege de taalbarrière hebben 

ze echter vaak een kennisachterstand en bovendien hebben ze vaak te weinig geld om 

eten te kopen .’ Voorhorst beschouwt het dan ook als een groot pluspunt dat de studen-

ten de mannen hebben kunnen laten zien dat gezond eten niet duur hoeft te zijn .

KRUIPCLUB FLEVOPOORT
Uit onderzoek in de Indische Buurt blijkt dat veel jonge kinderen hier al aan overgewicht 

lijden . Iris Canon (22) was een van de studenten Voeding en Diëtetiek die in het eerste se-

mester van 2015-2016 betrokken waren bij een interventie, waarbij drie activiteiten wer-

den ontwikkeld . Zo sneden de studenten groenten in verschillende vormen, zodat ze niet 

meer herkenbaar waren en ouders en kinderen konden proeven welke groenten ze lekker 

vonden . Ook gingen de ouders van kinderen die echt niet wilden eten in gesprek met de 

studenten en met elkaar, om te leren hoe ze hiermee konden omgaan . Tot slot sneden 

ouders samen met hun kinderen koekvormpjes uit groenten, om te ontdekken hoe je 

groenten aantrekkelijker kunt maken voor jonge kinderen . Canon: ‘Het is opvallend dat 

kinderen echt lang nodig hebben om te wennen aan bepaald eten . Daarom was het be-

langrijk dat we de interventie zo goed mogelijk lieten aansluiten op hun belevingswereld .’

KOMKOMMERKARAVAAN
De Komkommerkaravaan is een initiatief in Amsterdam-Oost dat ouders en kinderen op 

een speelse manier laat kennismaken met groente en fruit . Het werd begin 2014 opgezet 

door buurtplatform Oost Indisch Groen, onder leiding van conceptontwikkelaar Eunice Nij-

lant . Het doel van de Komkommerkaravaan is gezond eten aantrekkelijk te maken en het 

eetpatroon van buurtbewoners te verbeteren . Ook hier ontwikkelden studenten van Voe-

ding en Diëtetiek voedingsinterventies . ‘We wilden op basisscholen laten zien dat groente 

en fruit ook heel lekker kunnen zijn en zochten een speelse manier om dat te doen,’ zegt 

student Tim Bolster (24), die betrokken was bij de ontwikkeling van de Komkommerkara-

vaan . Hij werkte mee aan een aantal activiteiten, zoals de shake-fiets: een fiets waarmee je 

een blender aandrijft die smoothies maakt . ‘Er waren vijf onderdelen en als de kinderen ze 

allemaal gedaan hadden, kregen ze een zelfgemaakte snack .’ Ook die waren gezond: een 

pizza met een bodem van appel en een topping van besjes bijvoorbeeld . 

Momenteel zijn de activiteiten vooral op kinderen gericht, maar er wordt gezocht naar 

manieren om ook de opvoeders erbij te betrekken . Zo ontwikkelen studenten van de 

minor Urban Vitality een kookboek om ervoor te zorgen dat de kinderen samen met hun 

ouders gezonde gerechten kunnen bereiden . ❖
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Hester van Buren,  

woningcorporatie Rochdale 

‘Als voorzitter van de Raad van Bestuur 

bij Rochdale heb ik de samenwerking 

met BOOT altijd op de voet kunnen volgen . 

We werken al sinds 2010 samen met BOOT, 

maar sinds kort op een heel nieuwe manier: 

we geven geen subsidies, maar richten ons 

op wederzijdse betrokkenheid . BOOT krijgt 

van Rochdale vastgoed geleverd om zijn projecten in uit te voeren, en op 

zijn beurt helpt BOOT ons met allerhande kwesties waar we als organisa-

tie tegen aanlopen . Vaak krijgt dit de vorm van een samenwerking met 

studenten . Dat is fijn voor ons; de frisse blik van studenten levert ons vaak 

nieuwe inzichten op .

‘ BOOT IS GOED IN 
HET SLAAN VAN 
BRUGGEN’

Tegelijkertijd is het goed voor de studenten, omdat ze echt leren welke 

problemen in de maatschappij spelen . Zo geven studenten in onze pan-

den een financieel-maatschappelijk spreekuur en gaat BOOT binnenkort 

voor ons nadenken hoe we het gebrek aan contact tussen bewoners van 

de Bijlmerflats kunnen aanpakken . Bewoners moeten elkaar leren kennen 

en BOOT is goed in het slaan van bruggen . De afgelopen jaren is duidelijk 

geworden dat het werk van BOOT belangrijk is voor de samenleving . Dit 

initiatief helpt mensen op weg, leert ze op eigen benen staan . En dat 

doen de betrokkenen op een heel innoverende manier .’ ❖
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WAT DOET BOOT?
De Buurtwinkel voor Onderwijs, Onderzoek en Talentontwikkeling (BOOT) zet jaarlijks 

zeshonderd studenten in voor het oplossen van problemen in de stad, waarbij ze gebruik-

maken van de kennis en vaardigheden die ze tijdens hun studie hebben opgedaan . Ze 

ontvangen hiervoor studiepunten vanuit hun minor, stage of afstudeeropdracht . Vanuit 

drie locaties in Nieuw-West, Zuidoost en Oost buigen de studenten zich over grootstede-

lijke vraagstukken, zoals eenzaamheid onder ouderen, obesitas bij kinderen, veiligheid, 

gezondheid, armoede en (financiële) zelfredzaamheid van burgers . Er zijn zes thema’s: 

Jeugd en Educatie; Lokale Gebiedsontwikkeling; Burger, Bestuur en Samenleving; 

 Wijkeconomie; Wonen, Werken en Geld; Gezondheid, Zorg en Sport .

BOOT werkt samen met de HvA, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties Rochdale en 

 Eigen Haard en lokale organisaties . Ook is de organisatie nauw verbonden met Urban Manage-

ment, waarbinnen de HvA praktijkgericht onderzoek doet . De jaarlijkse begroting van BOOT 

bedraagt ongeveer 600 .000 euro . De gemeente subsidieert 150 .000 euro en de HvA 450 .000 

euro . Eigen Haard en Rochdale dragen bij in stenen, wat wil zeggen dat BOOT in de drie  wijken 

panden van deze woningcorporaties huurt tegen betaling van alleen de servicekosten . 

MEER WETEN?
Bent u na het lezen van de verhalen benieuwd geworden naar BOOT en de mogelijk-

heden voor u als student, docent of opdrachtgever? Mail, bel, kom langs of volg ons op 

Facebook (HvA Urban Practice BOOT) en Twitter (@BOOT_HvA) .

CONTACT
BOOT HvA

Wibautstraat 3

1091 GH Amsterdam

W: hva .nl/boot 

E: boot@hva .nl

BOOT Zuidoost

Gravestein 22

1103 BH Amsterdam

E: boot .zuidoost@hva .nl 

T: 020 – 2232581

BOOT Oost

Batjanstraat 1b

1094 RC Amsterdam

E: boot .indischebuurt@hva .nl 

T: 020 – 6658015

BOOT Nieuw-West 

Bernard Loderstraat 39/41

1063 PB Amsterdam

E: bootnieuwwest@hva .nl 

T: 020 – 4114880
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