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NOTITIE 

Aan   :   BBZ  
Van   :   Ilse Kuik 
BBZ-bestuurder d.d. :   oktober 2019 
Onderwerp  :   Samenwerken met Project VoorUit 

 
In het bestuurlijk overleg van corporatiebestuurders en de gemeente is positief gereageerd 
op het plan om Project VoorUit naar Zaanstad, in casu de wijk Poelenburg-Peldersveld, te 
halen.  
 
Wat doet Project VoorUit? 
Project VoorUit werkt met corporaties samen om studenten van HBO en WO onderwijs in 
te zetten in wijken en buurten om de sociale cohesie te verbeteren. Dit doen zij door middel 
van het beheren van een buurtkamer/buurthuis en het organiseren van  allerhande 
activiteiten voor en door bewoners. Ook stimuleren zij daarmee community building. In 
Amsterdam zijn zij al actief en zijn de resultaten positief.  
Er zijn al 75 studenten actief in Amsterdam in 10 wijken. Meer info: www.vooruitproject.nl.  
 
Een team van VoorUitstudenten woont en werkt in de wijk. Elke student werkt 10 uur per 
week aan de realisatie van het met de partners in de wijk opgestelde wijkplan. De 
studenten staan onder leiding van een wij coördinator en worden opgeleid en begeleid.  
 
Project VoorUit is afhankelijk van subsidies. De afspraak is dat de studenten om niet 
(behalve servicekosten) in een woning van een corporatie mogen wonen en hiervoor 10 
uur per week werken in de wijk. Daarnaast is er een ruimte nodig die dienstdoet als 
buurtkamer/buurthuis.  
 
Wat doen de corporaties en de gemeente? 
De corporaties in deze wijk, Rochdale, Parteon en ZVH, en de gemeente Zaanstad hebben 
ja gezegd tegen dit concept en willen met Project VoorUit een overeenkomst aangaan voor 
in eerste instantie 2 jaar.  
De woningcorporaties leveren woonruimte (3 woningen voor in totaal 6-8 studenten) en 
een werkruimte, de gemeente levert budget.  
 
ZVH heeft toegezegd om 1 woonruimte voor 2-3 studenten om niet in gebruik te geven aan 
deze studenten. De studenten betalen wel servicekosten en verbruikskosten aan ZVH.  
 
Ook zullen de corporaties de studenten wat wegwijs maken in de wijk, een aanspreekpunt 
leveren voor hen en zonodig faciliteren van/bijdragen aan opruimacties etc.  

http://www.vooruitproject.nl/
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Wanneer? 
Per 1 januari 2020 is het streven om de studenten geworven te hebben (actie Project 
VoorUit) en aan de slag te hebben.  
 
Inspraak BewonersCommissie/Raad 
Vanuit de Overlegwet heeft de BC of BR gekwalificeerd adviesrecht met betrekking tot 
leefbaarheid in buurten en wijken.  
Graag ontvangt ZVH dan ook een advies over het inzetten van Project Vooruit in de wijk 
Poelenburg/Peldersveld.  
 
 
 
 

 


