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Samenvatting Beleidsplan 2014-2019 Stichting Witboek  
 
Stichting Witboek, gevestigd in Amsterdam, is in 1989 opgericht. Witboek is een sociale, culturele en 
op educatie georiënteerde organisatie met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van sociale 
activiteiten, leerlingenbegeleiding en opvoedingsondersteuning.  
 
De stichting richt zich op allochtone ouders van met name Surinaamse, Marokkaanse en Turkse 
afkomst. 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 de aanpak 
van de stichting 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.  
 
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. 
 
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 de missie kan worden bereikt 
middels onderwijs. Daarom ondersteunt de stichting jongeren bij hun schoolloopbaan.  
 
Organisatie 
Het huidige bestuur van Witboek bestaat uit dhr. Koksal Gor (voorzitter), dhr. Omer Tiryaki 
(penningmeester) en mevr. Y. Canan-Akgul (secretaris). Momenteel  heeft de stichting +/- 30 
vrijwilligers in dienst die behoudens de vrijwilligersvergoeding geen loon of uitkering krijgen van de 
stichting. 
 
Activiteiten 
Net als in voorgaande jaren biedt Witboek studenten de mogelijkheid om te verblijven in een 
studentenhuis. Het doel is daarbij om een veilige en betrouwbare woonruimte aan te bieden aan 
kwetsbare studenten. Verder organiseert de stichting bijeenkomsten waarbij een rolmodel als 
gastspreker wordt uitgenodigd en ouders met hun kinderen als toehoorders aanwezig zijn. Ook 
organiseert de stichting activiteiten om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen ten aanzien van 
de opvoedingswijzen van de ouders van schoolgaande kinderen om daarmee de deelname van de 
ouders aan schoolse activiteiten te bevorderen. Verder organiseert de stichting allerhande culturele 
activiteit om de allochtone en de autochtone bevolking met elkaar te verbinden. Middels 
voorlichtingsbijeenkomsten probeert de stichting daarnaast de doelgroep aan te sporen zich 
vaardigheden eigen te laten maken, zodat ze mee kunnen komen in de informatiemaatschappij. 
Verder worden sportactiviteiten ondernomen om jongeren uit hun gewone omgeving te trekken en in 
een stimulerende omgeving te plaatsen.  
 
Financiën 
De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën. Er wordt periodiek 
gerapporteerd door de penningmeester aan het bestuur tijdens de vergaderingen. Besluiten over 
financiële zaken worden gezamenlijk door het bestuur genomen.    
 
De stichting haalt haar financiële middelen uit fondsen, bijdragen en donaties.  


