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1. Inleiding 
 

De Stichting ‘Toekomst voor Buurtjeugd’ is nieuw. De stichting is 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’ heeft in 2018  een aantal projectplannen 

gerealiseerd of proberen te realiseren. Hiervan wordt in dit document verslag 

gedaan.  

Amsterdam, maart 2021 

Het bestuur 

Dhr. R.H. Veenbaas (voorzitter) 
Mw. A. van der Wal (secretaris) 
Dhr. J. Westra (penningmeester) 
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2. Projecten in realisatie 
 
De stichting is erin geslaagd in 2019 en 2020 wederom opdrachten op het 

gebied van maatschappelijke diensttijd te verwerven bij ZonMW. Het gaat om 

het project “Meer Young Leaders op de Kaart” en het project “Young Leaders 

door het hele Land”, dat met lokale partners wordt uitgevoerd in vele 

gemeenten. Gewerkt wordt aan de realisatie van Young Leaders-trainingen 

onder buurtjeugd, daaruit voortkomende sociale buurtactiviteiten door 

deelnemers en hun coaching vanuit professionals jongerenwerk of 

sportbegeleiders. Deze projecten hebben een looptijd van twee jaar gedurende 

2019 t/m 2021. Nadere informatie is te vinden op de websites van ZonMW, 

Noorda en Co en andere betrokken partners. 

Verder is door resp. het Kansfonds, Kinderpostzegels Nederland en enkele 

kleinere fondsen een subsidieaanvraag gehonoreerd voor een 

praktijkexperiment met jonge mantelzorgers in de Wildemanbuurt in 

Amsterdam Nieuw-West. Dit project wordt uitgevoerd in de periode 2019 t/m 

2021. 

 

 


