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1. Inleiding
De Stichting ‘Toekomst voor Buurtjeugd’ is nieuw. De stichting op 13 juli 2014
opgericht vanuit de gedachte dat er meer innovatie nodig en mogelijk is op het
gebied van jeugdvraagstukken in de moderne samenleving.
De wereld waarin wij leven verandert in een hoog tempo in de richting van een
kenniseconomie. De consequenties daarvan zijn vooral groot voor jonge
mensen die nog een plaats in de snel veranderende samenleving moeten
vinden. Jeugd uit goed geschoolde milieus heeft bij deze opgave veel steun aan
ouders en goed toegeruste voorzieningen die hen faciliteren. Voor
leeftijdsgenoten uit minder geschoolde milieus is deze support geen
vanzelfsprekendheid. Zij ervaren meer tegenslag op hun weg naar een goede
maatschappelijke toekomst gelet op hun oververtegenwoordiging in de
statistieken over maatschappelijke jeugdproblemen zoals schooldrop-out,
jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit. Het is voor iedereen het beste – voor
deze jeugd zelf, maar ook hun ouders en de maatschappij als geheel – als er
nieuwe manieren worden gevonden om deze minder goed gesitueerde
‘buurtjeugd’ eerder en beter maatschappelijk te integreren. Dat is een kwestie
van creatief, ondernemend, moedig en intelligent innoveren in de praktijk op
kleine schaal en vervolgens bij een breed publiek belangstelling creëren voor
de effectieve oplossingen die deze praktijkexperimenten opleveren.
Stichting ‘Toekomst voor buurtjeugd’ is van plan voor de periode 2021-2022
verder te gaan met het realiseren van innovatieve projectplannen voor
buurtjeugd.
Amsterdam, januari 2021
Het bestuur
Dhr. R.H. Veenbaas (voorzitter)
Mw. A. van der Wal (secretaris)
Dhr. J. Westra (penningmeester)
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2. Doelstelling
De stichting ‘Toekomst voor Buurtjeugd’’ stelt zich het volgende ten doel:
1. Realiseren van praktisch vernieuwingsexperimenten
Dit houdt in het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van praktische
vernieuwingsexperimenten ten behoeve van de maatschappelijke toekomst
van buurtjeugd in een kwetsbare omgeving.
2. Reflecteren
Het reflecteren op de uitkomsten van deze praktijkexperimenten.
3. Overig
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande - in de ruimste zin
genomen - in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

3

3. Werkwijze
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1. Realiseren praktijkexperimenten
Het opdragen, faciliteren en begeleiden van praktische
vernieuwingsexperimenten.
2. Toegankelijk maken voor reflectie
Het toegankelijk maken van deze experimenten voor reflectie.
3. Overdragen van resultaten en effecten
Het overdragen van de uitkomsten van deze experimenten en de reflectie
daarop ten behoeve van publieke discussie in schriftelijke, visuele en andere
ten dienste staande vormen.
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4. Plannen 2021 en verder
De stichting heeft plannen ontwikkeld voor meerdere projecten in 2021 en
verder op basis van reflectiebijeenkomsten met seniore en juniore experts.
1. Voortzetting pedagogische activiteiten voor buurtjeugd en hun ouders in
arme buurten, met name ook de Wildemanbuurt en omgeving, maar ook
andere locaties in Nederland waar daar behoefte aan is.
Status: nog aan te vragen.
2. Uitvoeren van initiatieven voor maatschappelijke diensttijd in
samenwerking met partners.
3. Intekenen op subsidiemogelijkheden voor extra experimenten met
maatschappelijke diensttijd.
4. Uitvoeren van een praktijkexperiment voor jonge mantelzorgers in de
Wildemanbuurt en omgeving.
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