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“Je moet er zelf wat van maken” ^

Meneer en mevrouw Uitman over hun mooie Holendrecht

Alweer dertig jaar geleden verhuisden meneer en mevrouw Uitman van een flat
in Noord naar Holendrecht. Hun droom werd werkelijkheid: van Zomers Buiten
kregen ze een benedenhuis met een tuintje. Nu zijn meneer en mevrouw beiden
in de tachtig. Hun agenda is er niet minder vol op geworden. Mevrouw Uitman:
"Je mag best opschrijven dat wij tevreden mensen zijn."

"Kansrijk is voor ons geweldig goed
geweest. Op een dag stonden ze op
de stoep en vroegen wat ze voor ons
konden betekenen. We wilden graag
een lichtgewicht rollator. De twee
dames van Kansrijk wisten dat een
rollator het volgend jaar veel meer
geld zou gaan kosten. Dus hebben ze
de aanvraag razendsnel en voor
Oudjaar ingediend, dat was ons nooit
gelukt. Ze hebben ook huishoudelijke
hulp voor ons geregeld. Daar moet je
heel wat instanties voor afbellen,
nogal ingewikkeld. Wij zijn erg blij
met de hulp van Kansrijk, het zijn
echt alleraardigste mensen."

Elkaar aanspreken

Meneer Uitman: "Toen de hoogbouw is afgebroken, zijn er veel mensen naar
Holendrecht gekomen. Ze kregen voorrang bij de woningbouwverenigingen. Dat
is niet altijd de beste keus geweest, het is toch een nette buurt, waar mensen
elkaar kennen en naar elkaar omzien als het nodig is. Sommige mensen die hier
nu wonen zie je nooit, een enkeling maakt er een potje van: auto op de stoep en
een oude ijskast in de voortuin. Wij kunnen er in deze buurt goed mee omgaan,
want we hebben bij Ymere een goed aanspreekpunt. En als het moet spreken we
gezamenlijk de ander aan. Hoe jong of oud je ook bent, daar moet je nooit bang
voor zijn."

Niet klagen

"Toen de kat van Lily kwijt was, zijn we gaan zoeken aan de andere kant van de
Dreef. Dan zie je dat het niet overal zo is als bij ons. In sommige woonblokken



zag ik tuinen vol met vuilnis en in het winkelcentrum hingen veel jongeren op
straat. Dat begrijp ik niet." Mevrouw Uitman: "Het is goed dat Kansrijk nu in
Holendrecht komt werken. Dat er mensen rondhangen, vind ik echt jammer. Ik
zou wel willen zeggen: maak wat van je leven, je moet het echt zelf doen. En niet
teveel klagen, dat hebben wij ook nooit gedaan. Daar schiet je ook niets mee
op."

46 jaar buren

"Toen we hier net woonden, ging ik elke dag met een pannetje warm eten naar
een oude mevrouw aan de andere kant van de Dreef, het was daar toen ook een
mooie buurt. Zij leeft nu niet meer. Er zijn veel mensen weggegaan uit
Holendrecht. Toch zijn wij dankbaar en tevreden. We hebben elkaar. Onze
dochter woont vlakbij. We kunnen zelf met de auto boodschappen doen in
winkelcentrum Reigersbos of in HolendrechtWest. En weet je wat zo bijzonder is,
toen wij uit Noord vertrokken, gingen onze buren ook naar Holendrecht. We
hebben toen aan Zomers Buiten gevraagd of we naast elkaar konden blijven
wonen. En nu zijn we nog steeds buren, alweer 46 jaar."

Een nieuwe kans voor jongeren ^

De vruchtbare samenwerking van Proliving en Rochdale

 

Samen sta je sterk. Dat is de filosofie van Kansrijk. Rochdale, één van de
partners van Kansrijk, en Proliving geloven in samenwerking. Zij zetten de
schouders onder de opleiding tot Assistent Buurtbeheerder. In september starten
vijftien jongeren uit Hakfort, Huigenbos en Groeneveen met deze
praktijkopleiding. In gesprek met de initiatiefnemers: mevrouw Liesbeth
Hendriksen, manager sociaal beheer bij Rochdale en meneer Wolff, directeur van
Proliving.

Opkomen voor de armen van morgen

Wolff: "Corporaties hebben er direct mee te maken: er zijn in Zuidoost groepjes
jongeren die dreigen buiten de boot te vallen. Het gaat om jongeren tussen de 18
en 27 jaar die hun middelbare school niet hebben afgemaakt. Ze zijn vaak niet
meer voldoende gemotiveerd om iets van de toekomst te verwachten en
verblijven een groot deel van de dag op straat. Dat is niet goed voor de
leefbaarheid in een wijk, het brengt soms gevoelens van onveiligheid voor de
omwonenden met zich mee. Maar bovenal kan je nu al voorzien dat deze
jongeren de armen van morgen zijn."

Opleiding

"Rochdale is verantwoordelijk voor de leefbaarheid, ProLiving is de partij die
hierbij ondersteuning kan bieden. Wij hebben de handen ineen geslagen en we
gaan die jongeren helpen met een nieuwe start." Mevrouw Hendriksen: "Wij
zochten de samenwerking met Kansrijk Zuidoost, met Ecabo kenniscentrum voor
het beroepsonderwijs, met het UWV en het Nova College. Zo zijn we gekomen tot
de opleiding tot Assistent Buurtbeheerder. Rochdale heeft 19 complexbeheerders.
Deze beheerders kennen de jongeren vaak al van de straat. Een aantal
complexbeheerders is hartstikke enthousiast over ons plan en wil graag een
stageplaats bieden waar de jongeren het vak van Buurtbeheerder kunnen leren.
In eerste instantie gaan we van start met tien tot vijftien jongeren."

Praktijkles

Meneer Wolff: "De jongeren krijgen eerst een intake bij Rochdale / Proliving en
het Nova College want we willen aan de slag met jongeren in wie we vertrouwen
hebben. Vervolgens krijgen de jongeren gedurende een jaar lang
praktijkbegeleiding en les van een vakdocent. Het zwaartepunt van de opleiding
ligt duidelijk bij de praktijk, deze jongeren zijn meer doeners dan denkers. Op
deze wijze krijgen ze weer arbeidsritme, ze kunnen als stagevergoeding
Propoints bij Rochdale verdienen en ze leren een vak voor de toekomst."

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

"Uniek aan dit project is dat elke partij die hierbij betrokken is maatschappelijke
verantwoordelijkheid neemt." Liesbeth Hendriksen: "Daarom hopen we bij



Rochdale ook zo dat dit een succes wordt, ‘learning on the job'. Na een jaar
hebben de jongeren dan het MBO-basisdiploma op zak, desgewenst kunnen ze
doorstromen naar niveau 2 en 3. Ze kunnen ook verder als beveiliger."

Vangnet

Wolff: "We werken samen met vele partijen waaronder partners van Kansrijk
Zuidoost. Kansrijk stuurt jongeren naar ons toe. Liesbeth Hendriksen: "Kansrijk
fungeert tevens als vangnet. Wij richten ons op de jongeren, maar Kansrijk komt
bij de gezinnen binnen en kent de leefsituatie. Op deze manier kunnen we
jongeren en hun ouders op vele fronten ondersteunen. Wolff: "Met deze
gemeenschappelijke inzet geven wij de jongeren kans op een waardige
toekomst."

De kracht van integraal werken ^

Jaarverslag Kansrijk 2010

 

In juni 2011 verscheen het Kansrijk jaarverslag over 2010. Daarin is te lezen dat
alle beoogde doelen voor 2010 behaald zijn. Er zijn meer dan 1000 mensen
geholpen met een Kansrijk gesprek, er zijn meer dan 1300 hulpvragen uitgezet
en meer dan 2000 interventies ondernomen. Maar meer nog dan om cijfers en
om aantallen bewoners die door Kansrijk zijn geholpen, gaat het om
duurzaamheid. Mensen blijvend uit de armoede helpen, voor hun kinderen
toekomst creëren en zo stadsdeel Zuidoost aantrekkelijk maken voor
middenklasse. Dat is wat Kansrijk beoogt. En daar wordt uiteindelijk iedereen
beter van.

‘Vandaag is niet onze dat misschien, maar morgen is zeker voor ons'. Zo luidt het
motto van het jaarverslag 2010. Het gaat erom dat bewoners vertrouwen op de
eigen zelfredzaamheid. Alleen door anders, positiever over jezelf te denken is het
mogelijk om op een dag armoede achter je te laten. Dit inzicht, hoe mensen
sociaal op armoede reageren, is een van de belangrijke verworvenheden van
duizenden Kansrijkbezoeken. En het is de basis van waaruit afgelopen jaren
verdere praktische stappen zijn gezet. Zoals het ontwikkelen van flankerend
beleid.

Flankerend beleid

Dit jaar is een aantal alleenstaande moeders met een nieuwe opleiding gestart,
vaak met baangarantie. Ook kiezen jonge kinderen al voor hun toekomst door
deel te nemen aan de huiswerkklas van Buurtschoolplus. Buurtbewoners die nu
een uitkering hebben of een zeer laag betaalde baan, kunnen zich omscholen en
daarmee hebben ze nieuwe mogelijkheden voor zichzelf gecreëerd. Een greep uit
de Kansrijk flankerende armoedeaanpak van 2010. Want werk is altijd de
koninklijke weg uit de armoede.

Integraal werken

Tijd, financiële middelen en een intensieve samenwerking zijn voorwaarden die
nodig zijn om de armoedeaanpak op dezelfde efficiënte wijze voort te zetten in
2011 en 2012. Integraal samenwerken met de partners staat hierbij voorop, want
zo kunnen problemen efficiënt worden aangepakt. In de reeks van aanbevelingen
laat Kansrijk zien hoe belangrijk het is om niet als enige probleemeigenaar te
zijn. Daarvoor zijn de problemen van veel bewoners te complex. De
samenwerking zal in de komende jaren nog intensiever en praktischer worden.
Daags voor zijn vertrek zette Kansrijk projectleider Eddy Adusei een
samenwerkingspact op met de scholen en leerkrachten van Zuidoost, een zeer
kansrijke zaak.

Aanbeveling

De belangrijkste aanbeveling in het jaarverslag is om de vele inzichten van
Kansrijk in te bedden in het beleid van het stadsdeel. Kwesties die daarbij grote
inzet vragen - onderstreept Kansrijk- zijn het vergroten van de
arbeidsparticipatie en de schuldenproblematiek. Extra onder de aandacht brengt
dit jaarverslag de zorgelijke positie van alleenstaande vrouwen en hun kinderen.
De problematiek van deze doelgroep is multi-dimensionaal en de benodigde



oplossingen overstijgen het bestaande aanbod van de backoffice. Daarvoor moet
dus nog efficiënter integraal worden gewerkt in 2011 en 2012. Want het kan niet
de bedoeling zijn om deze problematiek te verschuiven naar de volgende
generatie.

“De kinderen zullen uiteindelijk de armoedespiraal doorbreken” ^

Stadsdeel wethouder Muriël Dalgliesh over Holendrecht West

 

 

Stadsdeel wethouder Muriel Dalgliesh is behalve
bestuurder en portefeuillehouder onderwijs, jeugd,
welzijn en diversiteit ook belast met het armoedebeleid.
Kansrijk Zuidoost zit daarom ook in haar portefeuille.
Tot twee keer toe vroeg het stadsdeel subsidiegeld aan
het Rijk om behalve in de EGK buurt, ook de
leefbaarheid en sociaal economische positie van
bewoners in Holendrecht West te verbeteren.

Investeren in bewoners

"De keus voor wijkaanpak 40+ is gevallen op
Holendrecht West en Venserpolder. We hebben als
stadsdeel al in 2009 geld aangevraagd maar dat werd
door het Rijk afgewezen. Dus hebben we de aanvraag
nog een keer ingediend, want we vonden dat

Holendrecht West ook bij de Prachtwijken hoorde. Ten slotte kregen we een
akkoord. In het najaar van 2010 is de besluitvorming afgerond en dit jaar gaan
we aan de slag.

Kansrijk Zuidoost heeft met zijn achter de voordeur aanpak al in andere wijken
bewezen een belangrijke rol te vervullen bij het bereiken van bewoners.

"Het bijzondere aan Kansrijk, en ik kan niet nalaten om dat te benadrukken, is de
integrale werkwijze die we voorstaan om ook de armoedeproblematiek aan te
pakken. Wij moeten er voor zorgen dat bewoners die dat kunnen, door middel
van betaald werk naar een sociaal sterkere positie groeien. Bewoners voor wie
die stap te groot is, maar verder gewoon gezond zijn, motiveren we om actief
deel te nemen aan onze samenleving. Dat kan op verschillende manieren
bijvoorbeeld door mee te doen aan activiteiten in de wijk die de wijk schoon, en
leefbaar moeten houden. Dit kan door een computercursus te gaan volgen of
door actief te zijn als vrijwilliger als tuinmedewerker of als buurtouder. Je kunt
dat ook zien als het geven van een wederdienst in ruil voor een (bijstands-)
uitkering.

En ondertussen doen we er alles aan om de leerkansen voor de kinderen
optimaal te benutten. Dat laatste vind ik ontzettend belangrijk, dat kinderen zich
kunnen ontwikkelen. We ondersteunen ze en moedigen ze aan om het beste uit
zichzelf te halen. Ook ouders of verzorgers moeten hiervoor alles op alles zetten.
Want het zullen de kinderen zijn die uiteindelijk, dankzij betere scholing en een
betere baan, de armoedespiraal zullen doorbreken. Daar geloof ik heilig in"

Dit is ónze buurt

De buurt wordt fysiek flink opgeknapt. Het winkelcentrum en het plein de buurt.
"We hebben als stadsdeel ook geïnvesteerd in het aanbieden van een breed
activiteitenaanbod voor kinderen, volwassenen en ouderen in het buurthuis
Holendrecht. Kansrijk zal bewoners ook bij hen thuis vertellen over dit aanbod. In
het buurthuis kom je andere bewoners tegen, maak je een praatje of doe je
samen een activiteit. Samen koken of een cursus volgen. Je buurtgenoten
kennen, versterkt de samenhorigheid van bewoners onder elkaar. En als je als
stadsdeel ook samen met bewoners en ook de partners van Kansrijk Zuidoost
bewoners op zoveel terreinen tegelijk motiveert, dan kan het niet anders dan dat
veel meer bewoners dan nu, tegen elkaar zullen zeggen: Dit is ónze buurt en wij
zorgen er met zijn allen voor dat het hier mooi, veilig en leefbaar is en blijft."

Leerkans voor moeders



Kansrijk biedt bewoners hulp en perspectief zodat ze zelfredzaam kunnen zijn.
"Kansrijk heeft behalve het buurtschool plus project ook een project om
alleenstaande moeders toe te leiden naar betaald werk. Want arbeid is de
Koninklijke weg uit armoede. Ik verwacht dat er weer groepen Leerkans zullen
starten, bijvoorbeeld voor alleenstaande moeders die nooit hun opleiding hebben
afgemaakt. Via Kansrijk krijgen ze een nieuwe kans. En ik wil mijn steentje
bijdragen als portefeuillehouder. Ik geloof namelijk niet alleen in achter een
bureau zitten en vergaderen, maar ook in directe contacten leggen met de
bewoners. Zo kunnen we zien, weten en horen hoe ons beleid werkt. Daarom wil
ik voor de alleenstaande moeders die een opleiding gaan volgen een coach zijn,
net zoals ik dat al ben voor degenen die al gestart zijn. Ze weten dat ze een
unieke kans hebben gekregen. Ik ga er daarom vanuit dat ze zullen slagen.
Absoluut!

Intensieve aanpak Holendrecht West ^

Nieuw Activeringscentrum heeft op 2 maart 2011 haar deuren geopend

 

40+ Wijk

Holendrecht West kwam destijds niet in aanmerking voor de Vogelaaraanpak, de
stevige financiële injectie voor de 40 kwetsbaarste prachtwijken. Gelukkig staat
Holendrecht West nu alsnog op de kaart voor de nieuwe aanpak 40Plus. Veel
bewoners kampen met huurachterstanden, werkloosheid en financiële problemen.
Daaruit ontstaan dan weer andere problemen zoals zorgen bij opvoeding,
gezondheidsproblemen en depressie. Vergeleken met andere wijken van
Zuidoost woont in Holendrecht West een groot aantal multiprobleemgezinnen. En
dat betekent dat veel bewoners dat steuntje in de rug heel hard nodig hebben.

Jaar 2011 zal voor Kansrijk Zuidoost grotendeels in het teken staan van de
armoedeaanpak in Holendrecht West. Vanaf 24 februari 2011 is Kansrijk met
huisbezoeken gestart. Het gaat hier om een groots opgezet plan waarbij ook de
woningcorporaties Stadgenoot en Eigen Hard nauw betrokken zijn: de
activeringsaanpak en Kansrijk in één pakket op één locatie. Een gesprek in het
activeringscentrum met twee projectleiders: Jacqueline Essien van Kansrijk
Zuidoost en Juriaan Otto namens de woningcorporaties.

Juriaan Otto is al enige tijd actief in Zuidoost, eerst op beleidsniveau, nu in de rol
van opbouwwerker. Zelf noemt hij het ‘opbouwwerk nieuwe stijl'. En dat
betekent: mensen activeren om zelf de handen uit de mouwen te steken. In Tiel,
Culemborg en IJsselstein zette Otto activeringsprojecten op in verschillende
achterstandswijken. Juriaan: "Spreek mensen aan op wat ze kunnen, betrek ze
bij de samenleving in hun eigen wijk en doe dat bij voorkeur niet van alleen 9 tot
5. Dit werk vraagt om betrokkenheid. Als iemand uit Holendrecht West met een
plan komt om bijvoorbeeld een kindermiddag te organiseren, of een kaartclub,
dan maken wij daar ruimte voor in ons Activeringscentrum; komt iemand met
een idee voor een tuindienst of een klussendienst, we denken met je mee."

Kansrijk

In het Activeringscentrum houdt Jacqueline Essien van Kansrijk drie dagdelen in
de week spreekuur. Het is haar opdracht om samen met de 12
bewonersadviseurs van Kansrijk, de wijk in kaart te brengen en de
armoedeproblemen daadwerkelijk aan te pakken. Daarvoor heeft Kansrijk een
brede backoffice met vele samenwerkingspartners. Tevens zullen voor
Holendrecht alle succesvolle programma's van Kansrijk om mensen te
ondersteunen op hun weg naar de arbeidsmarkt, worden ingezet, zoals Kansrijk
Werkt en een Leerkans. Het project Kansrijk werkt is een project waarbij de
afstand van de bewoners naar de arbeidsmarkt verkleind wordt door interventie
van Kansrijk. Bij het project een Leerkans is er voor een selectieve groep
bewoners een mogelijkheid gecreëerd om een opleiding te volgen. Hiermee
hebben zij na afronding meer kans om een geschikte baan met perspectieven te
vinden.

Het Activeringscentrum

Woningcorporatie Stadgenoot heeft al enige tijd een goed lopend buurtcentrum in



Holendrecht West: de BuurtEntrée, daar komt nu het Activeringscentrum bij. Het
Activeringscentrum is gevestigd in een atelierpand van Eigen Haard aan het
Opheusdenhof. Het centrum biedt ruimte aan mensen voor wie de stap naar de
arbeidsmarkt nog te groot is. Via de samenwerking met Kansrijk en via de
samenwerking met DWI hoopt Juriaan Otto zijn mensen te vinden. Otto: "de
activeringsaanpak helpt mensen uit de bijstand actief op weg naar meer
zelfredzaamheid, en uiteindelijk naar scholing en betaalt werk. Je moet dan
denken aan werk voor en door mensen die nu nog te ver van de arbeidsmarkt
afstaan. Ze kunnen in het Activeringscentrum aan de slag voor een
formulierenbrigade, voor een tuindienst, een zorg- en boodschappendienst, maar
ook nieuwe initiatieven zijn welkom."

 

Buurtschoolplus en fietsles

Kansrijk rekent erop om in een jaar tijd 500 bezoeken af te leggen, waarvan
meer dan een kwart Kansrijk gesprekken moet opleveren. Van daaruit is het de
bedoeling weer 75 procent van de mensen daadwerkelijk op weg te helpen.
Jacqueline Essien: "Ik zie veel mogelijkheden omdat we als Kansrijk zo breed
mogelijk samenwerken en omdat we veel activiteiten ter plaatse aanbieden.
Computerles of budgetteringscursus, alles is dichtbij, de kinderen kunnen voor
huiswerkbegeleiding naar de buurtschoolplus vlakbij huis. Het wordt zeker een
prachtig project."

Korte lijnen

De projectleiders werken nauw samen met buurthuis Holendrecht en BuurtEntrée,
want het is niet de bedoeling om activiteiten die er al zijn opnieuw op te zetten.
Daarnaast zijn er intensieve contacten met scholen en gezondheidscentra in de
wijk. Jacqueline: "We werken vanuit Kansrijk met korte lijnen. Waarmee een
warme overdracht gewaarborgd wordt en de bewoners zodoende sneller en
gerichter bij de juiste hulpvormen terecht komen."

Zelfredzaamheid

Jacqueline Essien: "Zelfredzaamheid en participatie zijn ook kernwoorden in de
aanpak van Kansrijk. We zijn er natuurlijk in eerste instantie om mensen te
helpen hun schulden aan te pakken, maar uiteindelijk willen we mensen in staat
stellen om deel te nemen aan het sociale verkeer en om zelf het leven op te
pakken. De zelfredzaamheid wordt op verschillende wijze gestimuleerd. Dit doen
wij onder andere door een selectieve groep een opleiding aan te bieden en er zijn
bewoners die ondersteund worden in de zoektocht naar arbeid. Bovendien bieden
wij een budgetteringscursus aan waarbij bewoners handvatten krijgen om
zelfstandig hun financiële administratie te beheren en inzicht te krijgen in hun in-
en uitgaven.

Het Activeringscentrum is te vinden:
Opheusdenhof 112 in Holendrecht-West
Telefoonnummer: 020-314 10 10
Email: j.essien@zuidoost.amsterdam.nl 
Email: j.otto@eigenhaard.nl 

“Ik blijf me inzetten voor een Zuidoost zonder armoede” ^

Projectleider Eddy Adusei verlaat Kansrijk

 

In april 2007 nam wethouder Jude Kehla het initiatief tot Kansrijk Zuidoost. De
reden was dat bewoners van Zuidoost en overheid elkaar niet voldoende konden
bereiken. Hierdoor raakten teveel bewoners in de armoedeproblemen.
Zevenduizend Kansrijk huisbezoeken en een intensieve samenwerking met de
partners waaronder het stadsdeel, de woningcorporaties en het DWI maakten een
begin met het oplossen van de armoede in Zuidoost. Kansrijkprojectleider Eddy
Adusei was jarenlang de dragende kracht onder de armoedeaanpak. In juni 2011
gaat Adusei aan het werk als manager Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) voor
het stadsdeel. In deze Nieuwsbrief blikt hij terug op vier intensieve jaren Kansrijk
Zuidoost.



"Wat ben ik er trots op dat ik heb mogen meewerken aan Kansrijk Zuidoost.
Armoede is een complex probleem. Het is vaak een combinatie van problemen
op verschillende leefgebieden, we noemen dat multiproblematiek, waardoor
bewoners in de knel komen te zitten. Daarom is het zo belangrijk dat we met de
partners samenwerken. De integrale aanpak heeft bewezen dat het mensen echt
verder helpt. Uit ervaring weten we nu dat een van de taaiste obstakels de
mentaliteit van bewoners is. Armoede kan cultureel bepaald zijn, sommige
bewoners geven meer geld uit dan er binnen komt en zo raken ze in de
problemen."

Obstakels

"Andere bewoners hebben gebrek aan zelfvertrouwen en blijven daardoor jaren
in de armoede zitten. Ze hebben misschien wel kansen, maar ze zien ze niet.
Kinderen die capabel zijn om een goede opleiding te volgen worden thuis niet
aangemoedigd om hun huiswerk te maken en om hun kansen te pakken. Deze
obstakels hebben bij het Kansrijkhuisbezoek veel aandacht gekregen. Met
duizenden huisbezoeken hebben we het probleem van armoede tot in detail in
kaart gebracht."

Brede inzet

"De volgende stap is dan het oplossen van de armoede. De Kansrijkaanpak
bestaat uit twee componenten: we pakken samen met de partners de acute
problemen op, zoals mogelijke huisuitzetting en huurschulden, en we kijken hoe
we op lange termijn terugval kunnen voorkomen. Dan kom je uit bij bijvoorbeeld
een cursus budgettering waar je om leert gaan met geld. Kansrijk biedt een flink
aantal projecten die toeleiden naar werk, vaak met baangarantie. Je kan ook
samen met de corporaties op zoek gaan naar een kleiner en dus minder duur
huis. Kansrijk en het stadsdeel zijn nu gestart met de inzet van gezinscoaches.
Het unieke van Kansrijk is dat we breed kunnen inzetten omdat we zoveel
partners hebben in dit project."

Een heel belangrijke stap

"Een heel belangrijke stap voor de toekomst is dat we het onderwijsveld hebben
weten te betrekken. Wij zijn een paar jaar geleden samen met de
woningcorporaties gestart met BuurtschoolPlus, een huiswerkklas voor kinderen
die thuis niet de ruimte hadden om te werken. We doen dat vanaf nu in
samenwerking met het onderwijs, de scholen en leerkrachten van Zuidoost. Dat
biedt geweldige kansen. Dat we die samenwerking hebben kunnen organiseren,
daar ben ik echt trots op. BuurtschoolPlus heet nu Leerlab Kansrijk."

Raakvlakken

"We moeten er nu voor zorgen dat de Kansrijkaanpak wordt gecontinueerd.
Overheid en burgers moeten elkaar blijvend kunnen bereiken. Mijn nieuwe werk
op het stadsdeel heeft veel raakvlakken met Kansrijk: de afdeling WZS heeft als
doelstelling het realiseren van optimale woon- en leefkwaliteit voor bewoners van
Zuidoost met het accent op bewoners die extra zorg en aandacht nodig hebben.
Met andere woorden, ik blijf me inzetten voor een Zuidoost zonder armoede,
waar ouders kunnen leven zonder schulden en kinderen hun kansen weten te
pakken."

---------------------------------------------------------------------------- ^
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