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Inleiding 
 
In dit inhoudelijk jaarverslag zullen in het kort de activiteiten van Stichting Witboek in het jaar 2014 

worden beschreven.  

Informatie 

Achtergrond Stichting Witboek  

Stichting Witboek is in 1989 opgericht en gevestigd in Amsterdam. Witboek is een sociaal, cultureel 

en op educatie georiënteerde organisatie met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van sociale 

activiteiten, leerlingenbegeleiding en opvoedingsondersteuning. De stichting richt haar activiteiten op 

wijkbewoners, ouders en jongeren.   

 

De stichting heeft als doel de participatie en integratie van haar doelgroep in de Nederlandse 

samenleving. Binnen dit kader heeft de stichting tot nu toe meerdere initiatieven genomen en projecten 

ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. De stichting heeft 3 pijlers: 

sociaal, cultureel en educatie ondersteunend. 

 

Om deze bijdrage te kunnen leveren, initieert en organiseert Stichting Witboek allerlei activiteiten. 

Deze activiteiten lopen uiteen van sociale culturele activiteiten tot sportactiviteiten. Niet alleen richt de 

stichting zich hierbij op het organiseren van  voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook waar nodig op het 

uitvoeren van trainingen en cursussen. Daarnaast verzorgt Stichting Witboek begeleiding aan jongeren 

en hun ouders op individueel niveau en lopen er woon begeleidingsprojecten. 

Stichting Witboek zich bovendien in het bijzonder op het bevorderen van de emancipatie van 

vrouwen. Hierbij richt de stichting zich specifiek op het bevorderen van de zelfstandige deelname aan 

de maatschappij door deze vrouwen. Hiertoe worden allerhande activiteiten en 

informatiebijeenkomsten georganiseerd.  

 

Stichting Witboek richt zich op een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken. Met het organiseren 

van sociaal-culturele activiteiten proberen wij mensen samen te brengen. Onze deelnemers komen dan 

ook uit alle lagen van de bevolking en uit diverse groepen met verschillende culturele achtergronden. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle activiteiten/projecten van de stichting eraan bijdragen de 

doelgroep te bedienen, zodat ze capabel zijn om nog actiever deel nemen aan de samenleving; een 

samenleving waarin: 

- minder of geen sprake is van radicalisering van jongeren en toename van wederzijds 

begrip/respect,  

- onderwijs -en educatievoorlichting functioneel moet zijn zodat leerlingen, ouders en studenten 

goed hun weg kunnen vinden binnen het Nederlands onderwijsstelsel, 

- rolmodellen aanwezig zijn voor jongeren en studenten waarmee ze zich kunnen identificeren en 

dat de rolmodellen aan mentoring/tutoring doen, 

- de doelgroep capabel genoeg is om bij de juiste informatiebron terecht te komen als het gaat om 

onderwerpen als onderwijs, opvoeding en emancipatie, 

-  veilig leefklimaat en wederzijds acceptatie heerst en waar nodig naar wens van de doelgroep 

cultuur afhankelijke activiteiten/projecten ondernomen kunnen worden. 

 

Stichting Witboek opereert in de regio Amsterdam. De vrijwilligers die actief zijn bij de stichting zijn 

van verschillende origine, waaronder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse. Zij behoren 

tot de doelgroep van de stichting, wat tevens de effectiviteit van onze aanpak bevordert. Naast 

wijkbewoners, ouders en jongeren betrekt de stichting ook ondernemers bij de lopende projecten en 

activiteiten. De ondernemers ondersteunen de stichting financieel en door actief als vrijwilliger een 

bijdrage te leveren.  
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Missie  

Stichting Witboek kent twee essentiële en permanente doelstellingen: preventie van schooluitval en 

het vergroten van het zelf oplossend vermogen van jongeren, hun ouders en de betrokken leerkrachten. 

Allereerst wil de stichting het integratieproces van jongeren bevorderen. Om dit te kunnen bereiken 

ondersteunt Stichting Witboek jongeren in hun schoolloopbaan om vroegtijdige schooluitval te 

voorkomen zodat de jongeren zich ten volle kunnen ontplooien om hun (onderwijs)kansen binnen de 

samenleving te vergroten.  Centraal staat het weerbaar maken van kwetsbare jongeren, zodat zij 

zelfstandig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. 

 

Daarnaast zet de stichting zich in voor het bevorderen van de participatie van ouders in de 

schoolloopbaan van hun kinderen en het Nederlandse onderwijssysteem. Middels diverse 

activiteiten/projecten tracht Stichting Witboek de betrokkenheid van ouders op de leergang van hun 

kinderen te vergroten en de verstandhouding tussen beide te verbeteren. 

Doelstellingen 

 
De stichting stelt zich ten doel: het (doen) bevorderen van de maatschappelijke participatie, 

emancipatie en integratie van iedereen – jong en oud – in Nederland. De stichting streeft er daarbij 

naar bij te dragen aan hun aanpassing aan de Nederlandse samenleving en daarmee uiteindelijk aan 

een vreedzame en harmonieuze samenleving in Nederland.  

Visie 

 
De stichting heeft drie pijlers: sociaal, cultureel en educatie ondersteunend. De Nederlandse 

maatschappij heeft plek voor een ieder. 

 

De visie van de stichting is dat dit kan worden bereikt middels onderwijs. Daarom ondersteunt de 

stichting jongeren bij hun schoolloopbaan.  

 

Daarnaast tracht Stichting Witboek ook een steentje bij te dragen aan de integratie van de ouders van 

deze kinderen. Dit wil de stichting bereiken door hen te stimuleren tot actieve participatie bij de 

schoolloopbaan van hun kinderen. Ook gelooft de stichting dat het bevorderen van de verstandhouding 

tussen deze ouders en hun kinderen hiertoe van belang is. 

Ieder kind verdient een plek binnen onze maatschappij. Stichting Witboek zet zich daarom in voor 

jongeren voor wie dit niet vanzelfsprekend is. De stichting richt zich op jongeren met moeilijkheden 

van iedere aard. Zo zijn jongeren die problemen hebben op school bij ons welkom en bijvoorbeeld 

jongeren met een problematische thuissituatie of een leerachterstand.  

 

Doelgroep 

Stichting Witboek richt zich op alle burgers van Amsterdam en Nederland in het algemeen van jong 

tot oud. 

Stichtingsbestuur 

 
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden: 

- Ibrahim Ozgul / Voorzitter 

- Omer Tiryaki / Penningmeester 

- Yasmin C. Akgul / Secretaris 
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Volgende activiteiten zijn in het jaar 2014 door Witboek 

ondernomen 
 

Studentenhuizen 
Net als in de voorgaande jaren bied Witboek studenten de mogelijkheid aan om te verblijven in een 

studentenhuis. Het doel is het aanbieden van een veilige en betrouwbare woonruimte aan studenten. 

 

Om te realiseren dat deze kwetsbare jongeren hun studie inderdaad weten af te ronden, geeft de 

stichting de jongeren mogelijkheid tot verzelfstandiging, stimuleert de stichting hen het maximale uit 

henzelf te halen en beter te presteren. Inherent onderdeel hiervan is het bevorderen van de deelname 

van deze jongeren aan het maatschappelijk verkeer.  

 

Dit onderdeel realiseert Witboek via drie eigen huizen en huizen die in het vrije sector gehuurd 

worden. In 2014 zijn totaal tien huizen als begeleid wonen aangewend. Per woning waren gemiddeld 

vier studenten in de woning woonachtig.  

 

In de huizen werd de principe van mentoring/tutoring toegepast waarbij de persoonlijke ontwikkeling 

van de deelnemende jongeren en studenten centraal staan. Het doel is niet louter educatief, maar ook 

sociaal-cultureel van aard.  

 

Jongeren en studenten die thuis onvoldoende begeleiding of steun krijgen en jongeren die thuis stress 

ondervinden kunnen bij ons terecht. Zij krijgen een mentor/tutor toegewezen die hen ondersteunt bij 

hun privéproblemen, zoals  wanneer er kans op schooluitval bestaat, moeite is met de voortzetting of 

keuze voor een studie, maar ook wanneer ondersteuning nodig is bij de deelname aan de alledaagse 

maatschappij.  

 

Planning nieuwe locatie activiteit studentenhuizen 

 

Het bestuur heeft een besluit genomen om de activiteit studentenhuizen te realiseren op de locatie Sara 

Burgerhartstraat te Amsterdam. De huidige woningen worden niet meer beheerd door de stichting per 

eind december 2014. Het voornemen is om een  studentencomplex te realiseren op Sara 

Burgerhartstraat. De planning is dat de verbouwing en inrichting minimaal een jaar zal duren 

afhankelijk van de bouwvergunningen en financiële mogelijkheden.  

  

Inrichting nieuwe gebouw 

Stichting Witboek is hard bezig met de inrichting en verbouwing van het nieuwe gebouw. Het 

doel is om de diverse cultuur en maatschappij gerelateerde activiteiten van de stichting te 

coördineren en uit te voeren in het pand Sara Burgerhartstraat. De activiteiten zijn gericht op 

maatschappelijke participatie voor de wijk en belangstellenden. De activiteiten worden op non-profit 

basis georganiseerd. De inrichting en exploitatie van het pand zal een weergave zijn van de activiteiten 

waar Stichting  voor staat. De stichting staat voor een laagdrempelige aanbodgerichte ontmoetingsplek 

voor de wijk en buurtbewoners.  

 

De stichting gaat de volgende ruimtes realiseren op de locatie: 

- Conferentieruimte 

- Diverse bijeenkomstenruimtes 

- Kantorencomplex voor maatschappelijke en culturele organisaties 

- Ruimte voor educatieve doeleinden 

 

De stichting stelt tevens ruimtes beschikbaar voor non-profit organisaties die met een goed uitgedachte 

maatschappelijke doel een plek zoeken. 
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Synergie  
Om de wijk en de buurtbewoners beter te leren kennen, hebben de leden van de stichting contact 

gezocht met potentiële partners in de wijk. Er is zowel met de wijk coördinator als andere 

maatschappelijk organisaties gesproken over verbindingen leggen en samenwerken op lange termijn..  

Er zijn gesprekken gepland om te onderzoeken op welke wijze samenwerking mogelijk is op de locatie 

Sara Burgerhartstraat.   

 

Ontbijtochtenden 
Heerlijk genieten van een ontbijt met heerlijke gerechten onder het genot van een lekker kopje thee of 

koffie. Stichting Witboek heeft elke maand een ontbijt georganiseerd voor vrijwilligers en 

buurtbewoners. Elk ontbijt wordt verrijkt met een actueel thema. Thema’s zoals onderwijs, opvoeding, 

gezond leven, politiek en maatschappij zijn aan bod gekomen en door een speciaal gast gepresenteerd.  

Seminars  over opvoeding en onderwijs 
De stichting heeft aandacht besteed aan thema’s als: opvoeding, onderwijs, taalproblemen en culturele 

verschillen. Er zijn in het afgelopen jaar maandelijks seminars georganiseerd met elk ongeveer 40 

deelnemers. Tijdens deze groepsbijeenkomsten werd gesproken over opvoeding en onderwijs binnen 

de verschillende culturen. Alle deelnemers gaven aan het als zeer prettig te hebben ervaren en kijken 

uit naar de volgende bijenkomsten. 

Kadercursussen 
Om onze vrijwilligers gemotiveerd en actief te houden, krijgen we trainingen en  

seminars. Per kwartaal wordt er seminars gegeven en om het  half jaar wordt er trainingen gegeven.  

Voorlichting voor ouders 
Vol overtuiging houden we als Stichting Witboek vol dat een kind in samenhang opgroeit met zijn 

ouders en directe omgeving. Om een gezonde relatie te kunnen creëren tussen kind, ouder en Witboek 

is een informatief seminarie georganiseerd over de ontwikkeling van kinderen. Deze voorlichting is 

binnen het pand van Stichting Witboek gegeven. De opkomst bestond uit 20 vaders en moeders van 

kinderen die af en toe deel namen aan de activiteiten van Witboek. 

Film avonden 
Zo'n 30 studenten zijn beloond met een filmavond op locatie. Een filmavond is min of meer een 

beloning voor de studenten voor hun motivatie en inzet. Wanneer studenten positief benaderd worden 

wordt de intrinsieke motivatie versterkt. Hierdoor presteren studenten beter en voelen ze zich 

gewaardeerd. 

Iftar maaltijden 
Tijdens de maand Ramadan is voor buurtbewoners een iftar-maaltijd georganiseerd, een leuke 

gelegenheid om gezellig bij elkaar te komen, bij te kletsen en heerlijk te eten. Tijdens het eten zijn er 

interculturele contacten ontstaan en zijn de deelnemers meer te weten gekomen over elkaars cultuur. 

Zomerfestijn 
Wat is een leukere manier om het jaar af te sluiten dan met z’n allen bij elkaar te komen bij een leuk 

festival voor jong en oud waar volop gegeten kan worden, genoten kan worden van elkaars 

gezelschap, muziek, sport en het weer. Dit is een leuke gelegenheid geweest voor zowel kinderen als 

hun ouders. Tevens was er volop interactie tussen diverse bevolkingsgroepen. 
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Sport voor jongeren en ouderen 
Stichting Witboek organiseert met regelmaat sportactiviteiten voor jongeren en ouderen in 

Amsterdam. Sporten is niet alleen gezond, maar een welkome afwisseling tijdens de lange 

schooldagen en dagelijkse bezigheden. Door de jongeren te betrekken in groepsactiviteiten wil 

Stichting Witboek hen uit hun gewone omgeving trekken en in een stimulerende omgeving plaatsen. 

Door de jongeren te stimuleren samen bezig te zijn wil de stichting hen ondersteunen in het vergroten 

van hun sociale vaardigheden en het opbouwen van een vriendenkring. 

 

In deze hoedanigheid heeft Witboek op verschillende momenten een sportzaal afgehuurd, zodat 

studenten, vrijwilligers kunnen sporten. Elk week zijn er aan de sportactiviteiten zo'n 20 deelnemers.  

 

Samenwerking met Time to Help 

 
Witboek heeft een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Time To Help. Het afgelopen jaar heeft 

de stichting het project kledinginzameling ondersteund.  

 

Wij als stichting Witboek hebben onze vrijwilligers ingezet om dit project te steunen.  

 

Project Kledinginzameling 

 

Verzamel uw oude kleding in voor het goede doel! Twee keer in het jaar wordt kledinginzameling op 

verschillende data en op diverse locaties aangeboden. De ingezamelde kleding gaat naar arme landen 

over de hele wereld. In deze landen worden winkels ingericht met uw kleding. Hulpbehoevende 

mensen kunnen in deze winkels kosteloos gaan winkelen tot 15 stuks kleding per persoon. 

 


