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Betreft:  reactie op advies project VoorUit 
 
 
 
Geachte BBZ-leden, 
 
Zaanstad gaat in samenwerking met drie woningcorporaties aan de slag met het project 
VoorUit in de wijken Poelenburg en Peldersveld. Voor dit project stellen Parteon, Rochdale 
en ZVH elk één woning beschikbaar, waar in totaal acht Zaanse jongeren, die studeren aan 
de UvA, VU of HvA kunnen wonen. Er wordt specifiek geselecteerd op studenten die 
woonachtig zijn in Zaanstad waarbij het streven is om een diverse groep met verschillende 
culturele achtergronden en studierichtingen te vinden. Het project wordt aangegaan voor de 
duur van 2 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.  
 
Naast het betalen van een vergoeding van de servicekosten verrichten de studenten 10 uur 
per week vrijwilligerswerk, waarin ze een concrete bijdrage leveren aan de sociale 
samenhang in de wijk. Van de 10 uur dat ze per week beschikbaar zijn, is 6 uur 
gereserveerd voor activiteiten in de wijk. Denk bijvoorbeeld aan huiswerkbegeleiding, een 
buurtfeest of een opruimactie. Daarnaast krijgen de studenten een vast ‘contactgezin’ 
waarmee ze 2 uur per week doorbrengen om elkaars leefwereld te leren kennen en samen 
te eten, naar de bibliotheek te gaan of te helpen met het lezen van een lastige brief. De 
overige 2 uur besteden de studenten aan voorbereidingen en vergaderingen met andere 
deelnemende studenten om ideeën uit te wisselen of te evalueren.  
 
Deze vorm van huisvesting en de tegenprestatie is niet vrijblijvend. VoorUit is een 
professionele organisatie die de studenten begeleidt in het traject. Als een student niet 
goed functioneert, zal het contract door VoorUit met de student worden opgezegd.  
 
Het project VoorUit is een bewezen concept die in diverse Amsterdamse wijken een 
positieve bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid. Met dit project draagt ZVH vanuit 
haar maatschappelijke rol een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid in de 
wijken. Dit project sluit mooi aan bij het Actieplan Poelenburg Peldersveld waarin dit ook als 
actie is opgenomen.  
 
Bovenstaande argumenten is voor mij reden om uw advies naast mij neer te leggen. Ik 
besluit dan ook om project VoorUit voort te zetten, rekening houdend met de door u 
genoemde punten, en een woning beschikbaar te stellen voor een aantal Zaanse studenten 
onder de eerder genoemde voorwaarden.  
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Ik hoop dat u door deze aanvulling met meer vertrouwen tegen project VoorUit kijkt. Graag 
nodig ik u uit te zijner tijd uit om bij de studenten of een evenement te komen kijken als het 
project draait. Mocht deze brief voor u reden zijn om uw advies aan te passen, dan 
vernemen wij dat graag. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Woningcorporatie ZVH 
 
 

 

F.C.B. Storm Franck Storm 

Directeur-bestuurder 

   
 
 

 


