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Programmateam BOOT Zuidoost: Audrey Netel, Fenna Wichers, Nisrine el Fassi en Wout Runhaar 

 

BOOT Zuidoost is gevestigd in de flat Gravestein, te midden in de ontwikkelbuurt G-buurt 

Noord, in Bijlmer Oost. De activiteiten die BOOT Zuidoost aanbiedt zijn voor het gehele 

stadsdeel. De locatie zelf wordt hoofdzakelijk bezocht door bewoners die woonachtig zijn in 

Bijlmer Oost en Bijlmer Centrum. In beide gebieden is er sprake van een relatief hoge 

concentratie van kwetsbare huishoudens. De kwetsbare positie van bewoners en gezinnen 

uit zich in problematiek gerelateerd aan armoede, gezondheid en een stijgende ongelijkheid 

van kansen op de arbeidsmarkt en het onderwijs. De aanwezigheid van de BOOT-locatie, 

liggend in de directe leefomgeving van deze bewoners, zorgt voor een laagdrempelig karakter 

waardoor zij makkelijk binnen kunnen stappen voor advies, ondersteuning en informatie over 

(buurt) voorzieningen.  

 

BOOT Zuidoost is de afgelopen jaren vooral actief geweest met thema’s in de wijk als 

armoede, jeugd, wijkeconomie, participatie, gezonde leefstijl en activering van bewoners. 

BOOT biedt een samenhangend aanbod van diensten, afgestemd op actuele vraagstukken 

en ondersteuningsbehoeftes van bewoners: 

 

• Inloopspreekuur & workshops bewoners 

• Voedingsinterventies 

• De Keukentafel 

 

BOOT Zuidoost organiseert in 2020 bijvoorbeeld ‘Kennisdelers’, ontwikkelt en geeft 

voedingsinterventies voor de doelgroepen van partnerorganisaties. Verder ondersteund 

BOOT ondernemers bij het op orde krijgen van hun (financiële) administratie (onder de 

noemer ‘de Amsterdamse Zaak’). Hiernaast organiseren wij workshops en 

netwerkbijeenkomsten voor zzp’ers en ondernemers in de wijk. Jaarlijks participeren 

gemiddeld 150 studenten in het programma van BOOT Zuidoost.  

 

In 2020 heeft BOOT Zuidoost de ambitie om een aantal uitdagingen te verkennen en hier 

activiteiten op te ontwikkelen: (financieel) gezonde leefstijl en bewoners ondersteunen om 

(digi)taalvaardig te worden. Ook is kansengelijkheid onder jongeren een uitdaging die we 

willen uitdiepen. Deze uitdagingen zijn momenteel nog breed geformuleerd. BOOT Zuidoost 

gaat gezamenlijk met een buurtpanel bestaande uit studenten, bewoners en (in)formele 

organisaties deze uitdagingen kristalliseren en voor een langere periode hieraan te werken.  

 

UITDAGINGEN EN AANBOD 2020 
Onderstaand worden de uitdagingen gepresenteerd waar BOOT Zuidoost in 2020 mee aan 

de slag gaat: (financieel) gezonde leefstijl bevorderen; bewoners ondersteunen om 

(digi)taalvaardig te worden en gelijke kansen voor kinderen in Zuidoost. De ambitie is om 

samen met een buurtpanel deze uitdagingen vorm te geven en gezamenlijk voor een langere 

periode hieraan te werken. Door middel van Kweekvijvers (onderzoeksgroepen van 

studenten) onderzoekt BOOT deze uitdagingen en ontwerpen en testen we nieuwe 

oplossingen en interventies in de wijk. Deze oplossingen en interventies vormen vervolgens 

de basis voor het activiteiten- en dienstenaanbod. 
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1. UITDAGING: (FINANCIEEL) GEZONDE LEEFSTIJL BEVORDEREN 

ONDER BEWONERS VAN AMSTERDAM ZUIDOOST 
 

Al jaren is het bevorderen van een gezonde leefstijl een prioriteit op de agenda van de 

Gemeente Amsterdam. De gebiedsgerichte uitwerkingen zijn hier ook klip en klaar over: er 

wonen veel mensen met een lage sociaaleconomische status die onvoldoende kunnen 

deelnemen aan de maatschappij. Dit kan onder andere stress en gezondheidsklachten met 

zich meebrengen. Dementie, eenzaamheid en het bevorderen van een gezonde leefstijl staan 

in alle drie de gebieden van Zuidoost genoemd als prioriteiten waar stadsdeel Zuidoost de 

komende jaren extra in wil investeren (gebiedsgerichte uitwerkingen Gemeente Amsterdam 

20191). BOOT Zuidoost werkt al jaren samen met wijkpartners op het gebied van gezonde 

voeding.  

 

Vanaf september 2019 zijn we een nieuw project gestart met een Comenius beurs (voor 

onderwijsinnovatie): Vitaliteit In dE Wijk (VIEW). Vanuit VIEW werkt de HvA gedurende twee 

jaar toe naar een opzet waarbinnen studenten van vier opleidingen van de Faculteit 

Gezondheid samen kunnen werken aan gezondheidsbevordering in de wijk (Amsterdam 

Zuidoost) samen met (kwetsbare) bewoners en organisaties. Vanaf februari 2020 gaan 

studenten aan de slag in de wijk (middels een kweekvijver) met diverse opdrachten om een 

bijdrage te leveren aan gezondheidsbevordering in de wijk. Tot die tijd vormt VIEW een 

community in de wijk met diverse organisaties en bewoners om tot de juiste vraagarticulatie 

te komen waar de studenten aan kunnen gaan werken. Vanuit BOOT is Fenna Wichers de 

projectleider voor VIEW, samen met een team van docenten van de Faculteit Gezondheid van 

de vier opleidingen die hieronder vallen: Fysiotherapie, Ergotherapie, Verpleegkunde en 

Oefentherapie. 

 

Aanbod BOOT Zuidoost 

 

• Kweekvijver  

Er zal een kweekvijver worden opgezet vanuit VIEW waar in ieder geval de studenten 

van de vier opleidingen van de Faculteit Gezondheid een bijdrage aan gaan leveren. 

Ook studenten van Social Work worden betrokken en later wellicht vanuit Voeding en 

Diëtetiek. Het brede thema is interdisciplinair werken aan gezondheidsbevordering in 

de wijk (Amsterdam Zuidoost) samen met (kwetsbare) bewoners en organisaties. 

Vanaf februari 2020 gaan studenten aan de slag in de wijk in een kweekvijversetting. 

Zij gaan in principe werken aan een afstudeeropdracht vanuit hun eigen opleiding en 

krijgen een overkoepelend thema: eenzaamheid of dementie. De intentie is om ten 

minste vanuit elke opleiding een student aan één van de thema’s te koppelen. 

Gedurende het semester kunnen nog andere studenten uit andere leerjaren aanhaken 

op het onderwerp, maar de afstudeergroep vormt de kern. Zij komen ten minste één 

keer per drie weken samen bij BOOT Zuidoost voor intervisie en om hun ervaringen te 

delen en kennis van elkaar op te doen. Ook worden er regelmatig mensen uit het 

werkveld betrokken om over het onderwerp te komen vertellen vanuit hun perspectief. 

Zo werken de studenten in een interdisciplinaire setting en leren zij ook van elkaar. Dit 

is hard nodig om de professional van de toekomst uit te rusten met de juiste skills om 

                                                
1 Gebiedsgerichte uitwerkingen Gemeente Amsterdam 2019 (website: https://gemeente-amsterdam.foleon.com/sociaal-

domein/verstevigen-sociale-basis/3gebiedsgerichte-uitwerking/) 

https://gemeente-amsterdam.foleon.com/sociaal-domein/verstevigen-sociale-basis/3gebiedsgerichte-uitwerking/
https://gemeente-amsterdam.foleon.com/sociaal-domein/verstevigen-sociale-basis/3gebiedsgerichte-uitwerking/
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samen te werken op integraal niveau om zo het juiste voor de cliënt/patiënt/burger te 

organiseren.  

 

• Activiteiten  

Ondernemingsplan schrijven. Van november tot maart loopt het traject 

ondernemingsplan schrijven. Studenten van de lerarenopleiding economie schrijven in 

samenwerking met de ondernemer een ondernemingsplan.  

 

• Workshops 

▪ Aangifte inkomstenbelasting (FAO) 

▪ Passende zorgverzekering (FAO) 

▪ Gezonde voeding en bewegen (V&D) 

 

Betrokkenen  
 

• Opleidingen Hogeschool van Amsterdam 

▪ Ergotherapie 

▪ Fysiotherapie 

▪ Oefentherapie 

▪ Verpleegkunde 

▪ Toegepaste Psychologie 

▪ Cultureel Maatschappelijke Vorming 

▪ Social Work 

▪ Voeding en Diëtetiek 

▪ Commerciële Economie 

▪ Lerarenopleiding Economie 

▪ Bedrijfseconomie 

 

• Organisaties & netwerken 

▪ VenZo 

▪ CuraZo 

▪ Belastingdienst 

▪ Hogeschool van Amsterdam, opleiding Voeding & Diëtetiek 

▪ BuurtWerkKamer ‘Samen Sterk’ 

▪ Kerngroep G-buurt 

▪ Leernetwerk Amsterdam Zuidoost 

▪ Vitaliteit In dE Wijk (VIEW) 

▪ The Next Alliance 

 

• Lectoraten/onderzoekers Hogeschool van Amsterdam 

▪ Lectoraat Ondernemerschap met project digitalisering voor ondernemers 

▪ Lectoraat Participatie en Omgeving 

 

Showcase 
Twee keer per jaar organiseert BOOT Zuidoost een Showcase. Tijdens de Showcase worden 

de resultaten van het voorgaande half jaar gepresenteerd. We schetsen eerst de context van 

de uitdagingen waar we ons op hebben gericht en vervolgens presenteren de studenten hun 

uitkomsten en resultaten. Dit sluiten we af met een blik op de toekomst: hoe gaan we ons 
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binnen de betreffende uitdaging(en) positioneren? Het thema van de Showcase in januari 

2020 is ‘(financieel) gezonde leefstijl’. In januari 2020 wordt er een showcase gehouden in 

samenwerking met New Metropolis Amsterdam, onderdeel van Pakhuis de Zwijger.  Tijdens 

de showcase zal er gepresenteerd worden hoe BOOT heeft gewerkt aan deze uitdaging. 

 

2. UITDAGING: (DIGI)TAALVAARDIG 
 

Het bevorderen van de Nederlandse taal onder bewoners is al jaren een belangrijke prioriteit 

voor de bestuurscommissie in Amsterdam Zuidoost, evenals komend kalenderjaar. In de 

gebiedsgerichte uitwerking voor 2020 staat geschreven dat er zowel in Bijlmer Oost en Bijlmer 

Centrum een grote groep bewoners laaggeletterd is of onvoldoende de Nederlandse taal 

beheerst.  Dit leidt ertoe dat deze groep bewoners vaker laaggeschoold werk verricht of zich 

in een uitkeringssituatie bevindt. Daarnaast kan een taalachterstand en een gebrek aan 

digitale vaardigheden een drempel zijn om actief te participeren in de samenleving. Ook kan 

het lagere taalniveau van ouders/verzorgers leiden tot een taalachterstand bij kinderen.2 

 

Voor 2020 gaat BOOT Zuidoost de uitdaging aan om een positieve bijdrage te leveren aan 

deze prioriteit. De keuze voor deze uitdaging komt voort uit de signalen die BOOT tijdens de 

uitvoering van haar activiteiten en diensten opvangt. BOOT signaleert dat veel bezoekers 

moeite hebben met de Nederlandse taal en de digitale wereld. Belangrijke vraag hierin is of 

dit thema, ‘(digi)taalvaardig’, een aanvulling kan zijn op het bestaande dienstenaanbod van 

BOOT Zuidoost of dat er een nieuw aanbod ontwikkeld moet worden. Tot op heden heeft 

BOOT Zuidoost geen activiteiten ontwikkeld die zich specifiek bezighouden met het thema 

(digi)taalvaardig. Wel biedt BOOT verschillende diensten en activiteiten aan waarin 

(digi)taalvaardigheid aan bod komt maar niet het hoofddoel is van het programma. BOOT gaat 

in 2020 onderzoeken wat de behoefte rondom dit thema is onder buurtbewoners. 

 

Aanbod BOOT Zuidoost 

 

• Kweekvijver  

Er zal een kweekvijver worden opgezet vanuit BOOT Zuidoost waar in ieder geval de 

studenten van de opleidingen van de Faculteit Maatschappij en Recht en de Faculteit 

Onderwijs en Opvoeding een bijdrage aan gaan leveren. Het brede thema is 

interdisciplinair werken aan (digi)tale vaardigheden in Amsterdam Zuidoost, samen 

met (kwetsbare) bewoners en organisaties. Vanaf februari 2020 gaan studenten aan 

de slag in de wijk in een kweekvijversetting. Zij gaan in principe werken aan een 

afstudeeropdracht vanuit hun eigen opleiding en krijgen een overkoepelend thema: 

(digi)taalvaardig. De studenten komen ten minste één keer per drie weken samen bij 

BOOT Zuidoost voor intervisie, om hun ervaringen te delen en kennis van elkaar op te 

doen. Ook worden er regelmatig mensen uit het werkveld betrokken om over het 

onderwerp te komen vertellen vanuit hun perspectief. Zo werken de studenten in een 

interdisciplinaire setting en leren zij ook van elkaar. De kweekvijver wordt in eerste 

instantie opgericht om te achterhalen waar de behoefte en knelpunten liggen rondom 

dit thema. 

                                                
2 Gebiedsgerichte uitwerkingen Gemeente Amsterdam 2019 (website: https://gemeente-amsterdam.foleon.com/sociaal-

domein/verstevigen-sociale-basis/3gebiedsgerichte-uitwerking/) 
 

https://gemeente-amsterdam.foleon.com/sociaal-domein/verstevigen-sociale-basis/3gebiedsgerichte-uitwerking/
https://gemeente-amsterdam.foleon.com/sociaal-domein/verstevigen-sociale-basis/3gebiedsgerichte-uitwerking/
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• Diensten 

Het Spreekuur van BOOT Zuidoost vindt iedere dinsdag- en donderdagmiddag (13:00-

17:00) plaats, met uitzondering van de schoolvakanties. Het Spreekuur wordt 

gehouden door studenten met een maatschappelijke, juridische en financiële 

achtergrond. Het doel van dit spreekuur is het ondersteunen van bewoners bij allerlei 

hulpvragen.  

 

• Activiteiten 

Daarnaast worden er workshops georganiseerd die aansluiten bij deze uitdaging 

zoals:  

▪ Workshop (persoonlijke) administratie 

▪ Workshop smartphone/ tablet en veiligheid 

 

Betrokkenen  
 

• Opleidingen Hogeschool van Amsterdam 

▪ Toegepaste Psychologie 

▪ Cultureel maatschappelijke vorming 

▪ Pedagogiek 

▪ Bedrijfseconomie 

▪ HBO-rechten 

▪ Sociaal Juridische Dienstverlening 

▪ Social Work 

▪ Lerarenopleiding Nederlands 

▪ Maatschappelijk werk en dienstverlening 

▪ Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

 

• Organisaties & netwerken 

▪ OCO 

▪ VenZo 

▪ Buurtwerkkamer ‘Samen Sterk’ 

▪ CuraZ 

▪ Gebiedsmakelaar G-&K-buurt 

▪ Buurtpanel 

 

Showcase 
Twee keer per jaar organiseert BOOT Zuidoost een Showcase. Tijdens de Showcase worden 

de resultaten van het voorgaande half jaar gepresenteerd. We schetsen eerst de context van 

de uitdagingen waar we ons op hebben gericht en vervolgens presenteren de studenten hun 

uitkomsten en resultaten. Dit sluiten we af met een blik op de toekomst: hoe gaan we ons 

binnen de betreffende uitdaging(en) positioneren? Het thema van de Showcase in juni 2020 

is ‘(digi)taalvaardig’. In juni wordt er een showcase gehouden in samenwerking met New 

Metropolis Amsterdam, onderdeel van Pakhuis de Zwijger. Tijdens de showcase zal er 

gepresenteerd worden hoe BOOT heeft gewerkt aan de uitdaging. 
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3. UITDAGING: GELIJKE KANSEN VOOR KINDEREN IN ZUIDOOST 
 

Het gezin waarin kinderen worden geboren is steeds bepalender voor de manier waarop en 

het succes waarmee zij scholing doorlopen. Nederland liep altijd voorop met gelijke kansen 

voor kinderen uit alle lagen van de bevolking. Maar de kansen in het onderwijs voor kinderen 

uit een lager sociaal milieu nemen af. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in het 

jaarverslag van 2018: de Staat van het Onderwijs. Bij gelijke intelligentie wordt het voor de 

schoolkeuze en de schoolloopbaan van kinderen steeds bepalender uit welk gezin het kind 

komt. Daarin speelt de opleiding van ouders volgens de inspectie de hoofdrol. Hierdoor krijgen 

veel kinderen met laagopgeleide ouders niet het onderwijs dat ze aan zouden kunnen en blijft 

talent onderbenut (Inspectie van het Onderwijs, 20183). 

 

In Amsterdam Zuidoost ligt het opleidingsniveau van ouders gemiddeld lager dan in de rest 

van Amsterdam, zo blijkt uit de gebiedsanalyses van de gemeente Amsterdam. Van de 

basisschoolleerlingen heeft 30% een zogeheten leerlinggewicht in Bijlmer-Centrum en 

Bijlmer-Oost. Het stedelijk gemiddelde is 14%. Ongeveer 27% van de leerlingen in Zuidoost 

krijgt een LWOO/pro advies. Het stedelijk gemiddelde is 18% in 2018. In het Stadsdeel 

Zuidoost zijn ook meer kinderen dan gemiddeld in Amsterdam die achterblijven op school en 

de school verlaten zonder diploma. Dit zorgt voor een verminderd perspectief op de 

arbeidsmarkt en een relatief hoge jeugdwerkloosheid (Gemeente Amsterdam: 

Gebiedsanalyses, 2018).  

 

Goed onderwijs en een succesvolle schoolloopbaan zijn de beste medicijnen tegen de 

rationele overdracht van armoede en sociaal- maatschappelijke achterstand. Voor jeugdigen 

die opgroeien in Zuidoost is dit zeker niet vanzelfsprekend. Gezinnen zijn vaak omvangrijk, 

woningen bieden onvoldoende ruimte voor het rustig doen van huiswerk. Taalachterstanden 

onder de jeugd zijn groot. Er is een grote groep ouders die onvoldoende taalvaardig is om hun 

kind te kunnen ondersteunen bij de verwerving van de Nederlandse taal. Doordat ouders de 

taal beperkt machtig zijn en zelf onvoldoende maatschappelijk zelfredzaam zijn, schieten zij 

vaak ook tekort in hun onderwijsondersteunende gedrag thuis. Het sociale netwerk van deze 

gezinnen is veelal beperkt, kinderen komen beperkt in contact met positieve rolmodellen en 

hebben een beperkte blik op de wereld waarin zij leven. 

 

BOOT richt zich met de activiteit De Keukentafel op de positieve beïnvloeding van de 

belangrijke buitenschoolse factoren. De Keukentafel beoogt kinderen en hun ouders een 

positieve houding bij te brengen tegenover school, leren en de toekomst. 

 

Aanbod BOOT Zuidoost  

 

• Kweekvijver  

Er zal een kweekvijver worden opgezet vanuit BOOT Zuidoost waar in ieder geval de 

studenten van de opleiding Pedagogiek en Toegepaste Psychologie van 

respectievelijk de Faculteit Onderwijs en Opvoeding en de Faculteit Maatschappij en 

Recht een bijdrage aan gaan leveren. Het brede thema is interdisciplinair werken aan 

kansengelijkheid voor kinderen in Zuidoost. Vanaf september 2020 gaan studenten 

aan de slag in de wijk in een kweekvijversetting. Zij gaan in principe werken aan een 

                                                
3 Bron: https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs 

https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2018/04/11/rapport-de-staat-van-het-onderwijs
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afstudeeropdracht vanuit hun eigen opleiding en krijgen een overkoepelend thema: 

kansengelijkheid. De studenten komen ten minste één keer per drie weken samen bij 

BOOT Zuidoost voor intervisie, om hun ervaringen te delen en kennis van elkaar op te 

doen. Ook worden er regelmatig mensen uit het werkveld betrokken om over het 

onderwerp te komen vertellen vanuit hun perspectief. Zo werken de studenten in een 

interdisciplinaire setting en leren zij ook van elkaar.  

 

• Diensten 

De Keukentafel is een laagdrempelige activiteit waarbij studenten van de Hogeschool 

van Amsterdam vijftien weken lang ondersteuning bieden aan een gezin in de 

thuisomgeving. Er zijn twee momenten per studiejaar waarop gezinnen kunnen 

instromen: in oktober (ronde één) en in maart (ronde twee). Er wordt in samenwerking 

met de ouder(s) gefocust op het creëren van een goede thuis-leeromgeving, het 

vergroten van woordenschat, sociaal-emotionele- en schoolse vaardigheden en het 

stimuleren van talentontwikkeling. Het beoogt kinderen een positieve houding bij te 

brengen ten opzichte van school, leren en de toekomst. De eerste weken staan in het 

teken van het ondersteunen van het kind, gekoppeld aan een thema waarbij spelend- 

en bewegend leren belangrijke elementen zijn. Na een aantal weken gaan de ouders 

meer participeren in het project en is het de bedoeling dat de ouder geleidelijk de rol 

van de student overneemt. Door de ouders een actieve en betrokken rol te geven, 

krijgen zij meer handvatten om de ondersteuning zelf voort te zetten. Studenten geven 

(praktische) tips, leggen uit waarom zij bepaalde methodes gebruiken en geven 

feedback aan de ouders. De eerste weken staan voornamelijk in het teken van het 

creëren van de randvoorwaarden voor een goede thuis-leeromgeving. Ouders worden 

door de studenten en de focus op een leercultuur bewust van hun eigen thuis-

leeromgeving. Voorbeelden hiervan zijn napraten over de dag wanneer een kind uit 

school komt, een plek om aan het schoolwerk te zitten of de televisie staat uit wanneer 

er huiswerk wordt gemaakt. De aanpak van De Keukentafel is op maat. Per gezin wordt 

na de eerste weken gekeken hoe het beste kan worden bijgedragen aan het vergroten 

van de talenten, de sociaal-emotionele en schoolse vaardigheden van het kind. In 

sommige gezinnen wordt de ondersteuning vooral praktisch ingezet omdat deze zaken 

vaak randvoorwaarden zijn. Als de televisie bijvoorbeeld steeds heel hard aan staat 

en er geen plek is om geconcentreerd bezig te zijn wordt dit besproken. In andere 

gezinnen zijn de praktische voorwaarden al meer aanwezig en wordt er meer op de 

didactische en motiverende aspecten ingezet.  

 

Betrokkenen  
 

• Opleidingen Hogeschool van Amsterdam 

▪ Pedagogiek 

▪ Social Work  

▪ Toegepaste Psychologie 

▪ Cultureel Maatschappelijke Vorming 

▪ Master Pedagogiek 

 

• Organisaties & netwerken 

▪ Basisscholen 

▪ OKT 
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▪ Somalische vrouwengroep 

▪ Kerngroep G- buurt 

▪ Gebiedsmakelaren G-, K- en H- Buurt 

 

• Lectoraten/onderzoekers Hogeschool van Amsterdam 

▪ Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad 

▪ Armoede en Interventie 

 

NETWERK(VORMING) EN BUURTPANEL 
Bij BOOT staat het vormen van netwerken in de wijk centraal. Door een community in de wijk 

te vormen en de uitdagingen te bepalen, creëren we een leeromgeving waarin HvA-docenten 

en -onderzoekers, studenten en stakeholders met elkaar aan de slag gaan om deze 

uitdagingen aan te pakken. Amsterdam Zuidoost kent een aantal bestaande allianties en 

samenwerkingsverbanden waar BOOT Zuidoost actief bij aanhaakt om uitdagingen op te 

halen en aanpakken te bespreken. 

 

• Focusgroep Geldershoofd en Gravestein 

BOOT maakt, samen met de gebiedsmakelaar van Gemeente Amsterdam, de 

BuurtWerkKamer van Bijlmer-Oost en een aantal bewoners, sinds april 2016 deel uit van 

de focusgroep Geldershoofd & Gravestein. De kerngroep is opgericht naar aanleiding van 

het plan van aanpak voor flat Gravestein uit 2016 en in 2017 voor de flat Geldershoofd. 

Het doel is om de leefbaarheid, zelfredzaamheid en bewonersparticipatie te bevorderen 

in de G-Buurt. Hiervoor is in 2018 de bredere Kerngroep G-buurt opgericht.  

 

• Kerngroep G-buurt  

In 2018 gestart met de kerngroep bestaande uit een viertal actieve bewoners die 

woonachtig zijn in de G-buurt.  Zij gaan in gesprek met buurtbewoners om actuele 

vraagstukken op te halen en te kijken of ze daar uitvoering aan kunnen geven. 

 

• Leernetwerk Amsterdam Zuidoost 

Het leernetwerk Amsterdam Zuidoost (onder andere HvA, ROCvA, Cordaan) richt zich op 

het verbeteren van de interdisciplinaire samenwerking tussen (para)medici, 

wijkverpleegkundigen en hulpverleners uit het sociale domein om specifieke (complexe) 

problematiek binnen Amsterdam Zuidoost geïntegreerd aan te pakken; om een 

interprofessionele leerwerkplaats op te richten waarbij studenten van verschillende zorg- 

en welzijnsopleidingen stage lopen in zowel de wijkkliniek als de wijk, voor MBO en HBO 

studenten vanuit verschillende disciplines.  

 

• Vitaliteit in de Wijk (VIEW)  

Vanuit VIEW werkt de HvA gedurende twee jaar toe naar een opzet waarbinnen studenten 

van vier opleidingen van de Faculteit Gezondheid samen kunnen werken aan 

gezondheidsbevordering in de wijk (Amsterdam Zuidoost) samen met (kwetsbare) 

bewoners en organisaties. Vanaf februari 2020 gaan studenten aan de slag in de wijk 

(proeftuin) met diverse opdrachten om een bijdrage te leveren aan 

gezondheidsbevordering in de wijk. Tot die tijd vormt VIEW een community in de wijk met 

daarin diverse organisaties en bewoners om tot de juiste vraagarticulatie te komen 

waaraan de studenten kunnen gaan werken.  
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• The Next Alliance 

The Next Alliance is een samenwerking tussen lokale creatieve ondernemers, de HVA, 

gemeente Amsterdam en andere partners uit Zuidoost. De focus is om een duurzaam en 

inclusief ondernemers-ecosysteem op te zetten in Amsterdam Zuidoost. Wat kan 

samenwerking tussen verschillende branches betekenen voor Zuidoost? En wat kunnen 

lokale (toekomstige) ondernemers en corporaties voor elkaar betekenen? 

 

Deze netwerken bevinden zich allen in Amsterdam Zuidoost. In 2020 verkent BOOT de 

mogelijkheden om aan te haken bij allianties en netwerken in andere wijken in Amsterdam 

Zuidoost (buiten de G-buurt), of gaat aan het de slag met het vormen van een netwerk rondom 

een bepaalde thematiek.  

 

EVALUATIE 
BOOT Zuidoost evalueert structureel haar aanpak en resultaten. Op de beleidsdagen 

bespreken we de voortgang intern. Met alle partners nemen we aan de hand van kennisdelers 

en showcases de stand van zaken door. De showcases vinden in januari en juni plaats. 

Daarnaast organiseert BOOT Zuidoost in mei en november een Kennisdeler. Tijdens deze 

Kennisdelers kijken we samen met de community en netwerken naar lokale vraagstukken 

delen we onderlinge kennis en expertise. Zie paragraaf over uitdagingen en aanbod 2020.  
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