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Inleiding
Dit beleidsplan geeft een overzicht van de doelen van de stichting. Verder worden ook de
werkzaamheden en voorgenomen activiteiten van Stichting Witboek benoemd.

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 leveren aan de maatschappij. De stichting heeft drie
pijlers: sociaal, cultureel en educatie ondersteunend.
Om deze bijdrage te kunnen leveren, initieert en organiseert Stichting Witboek allerlei
activiteiten. Deze activiteiten lopen uiteen van sociaal-culturele activiteiten tot
sportactiviteiten. Niet alleen richt de stichting zich hierbij op het organiseren van
voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook op het uitvoeren van trainingen en cursussen.
Daarnaast verzorgt Stichting Witboek begeleiding aan jongeren en hun ouders op individueel
niveau en zijn er binnen Stichting Witboek woon begeleidingsprojecten opgezet.
Stichting Witboek richt zich bovendien in het bijzonder op het bevorderen van de emancipatie
van vrouwen. Hierbij concentreert de stichting zich specifiek op het bevorderen van de
zelfstandige deelname aan de maatschappij door vrouwen. Hiervoor worden allerlei
activiteiten en informatiebijeenkomsten georganiseerd.

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.
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Doelstellingen
De stichting stelt zich met behulp van een daartoe bestemd vermogen ten doel: Het (doen)
bevorderen van de maatschappelijke participatie, emancipatie en integratie van iedereen –
jong en oud – 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 de missie kan worden bereikt middels participatie in de
maatschappij en onderwijs.

Missie
Stichting Witboek richt zich over het algemeen 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 van de stichting te bedienen, zodat deze capabel genoeg is om nog actiever deel
te nemen aan de samenleving;

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:
- Dhr. Muhammed Basoglu / Penningmeester
- Dhr. Oguz Umucu / Secretaris
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Werkzaamheden
Projecten en werkzaamheden:
-

Beheer activiteitencentrum Sara Burgerhartstraat (SBAC)

Facilitering van een ontmoetingsplek voor maatschappelijk en wijkgerichte actieve
organisaties / bewoners
- Kantoorfunctie
- Vergaderruimtes
- Diverse bijeenkomsten ruimtes
Er zijn diverse organisaties op locatie gevestigd met eigen doelgroep:
Vrouwen / Jongeren / Gezinnen / Kinderen / Ouderen
-

Mentoring/tutoring

Stichting Witboek zet zich in voor jongeren – niet alleen op het gebied van wonen, maar ook
op het gebied van educatie. Bij ons kunnen jongeren en studenten terecht wanneer zij een
mentor/tutor nodig hebben om hen te ondersteunen bij hun studie. Bij het project
‘mentoring/tutoring’ staat de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemende jongeren en
studenten centraal. Het doel is daarbij 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 in geval van kans op schooluitval, moeite
hebben met het voortzetten of het kiezen van een studie, maar ook wanneer jongeren
ondersteuning nodig hebben bij de deelname aan de maatschappij of participatie in het sociale
leven.
Stichting Witboek biedt jongeren het project ‘mentoring/tutoring’ aan om hen te ondersteunen
bij de dagelijkse gang van zaken. Een persoonlijk mentor/tutor wordt aangewezen die zich
toelegt op het leren kennen van de persoon in kwestie en diens moeilijkheden. Samen wordt
gesproken over welke problemen op welke manier aangepakt kunnen worden, of op welke
manier de mentor/tutor op de achtergrond ondersteuning kan en zal bieden. Tijdens dit project
zet de mentor zich in om een persoonlijke band op te bouwen met de deelnemer om zo als
vertrouwenspersoon de beste begeleiding en ondersteuning te kunnen bieden.
-

Het verhaal van een rolmodel

Dit zijn bijeenkomsten waarbij een rolmodel als gastspreker en de ouders met hun kinderen
als toehoorders aanwezig zijn. Een rolmodel kan zijn iemand die een succesvolle carrière
heeft in het bedrijfsleven, zoals een maatschappelijk werker, een arts, een leraar, een rechter,
een politie, een wethouder enz. De bedoeling is dat tijdens zo’n bijeenkomst het rolmodel
vertelt hoe hij/zij het tot zover heeft kunnen brengen. Tijdens deze bijeenkomsten zal het
rolmodel vertellen over:
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• zijn/haar ‘bewandelde wegen en de problemen die hij/zij is tegengekomen’
• zijn/haar beroep en de mogelijkheden die het biedt.
De ouders en hun kinderen krijgen een succesvol rolmodel toegewezen. Zo kunnen ze een
beeld vormen over een aantal beroepsvelden en niet te vergeten worden kinderen op deze
wijze aangespoord om te denken over zijn/haar eigen toekomstbeeld.

-

Ouderbetrokkenheid

De doelstelling hierbij is het teweegbrengen van een mentaliteitsverandering ten aanzien van
de opvoedingswijzen van de ouders van schoolgaande kinderen om daarmee de deelname van
de ouders aan schoolse activiteiten te bevorderen. De doelgroep van dit project wordt
gevormd door de ouders van de kinderen die deelnemen aan de verschillende activiteiten van
de stichting.
Ouders vervullen een sleutelfunctie waar het gaat om de positie van hun kinderen binnen de
maatschappij. Om kinderen een breed toekomstperspectief te kunnen bieden is het van
cruciaal belang dat ouders inzicht hebben in het maatschappelijke functioneren van de
Nederlandse cultuur en het onderwijssysteem. Veel ouders kampen met een beperkt inzicht in
deze aspecten van het land waarin hun kinderen opgroeien. Ondersteuning en bijscholing van
deze ouders is daarom noodzakelijk.
-

Ouderparticipatie

De doelstelling van het project ‘ouderparticipatie’ is het bevorderen van (informele)
communicatie en samenwerking tussen scholen en ouders. Dit ten behoeve van het verhelpen,
voorkomen en oplossen van onderwijsachterstanden bij schoolgaande kinderen. In dit project
vestigt Stichting Witboek de aandacht op scholen – zowel basisscholen als scholen in het
voortgezet onderwijs – om oplossingen te formuleren voor de problemen die het
onderwijspersoneel ondervindt in de communicatie met de ouders van kinderen met een
onderwijsachterstand.
Het is cruciaal dat het onderwijzend personeel op scholen op de hoogte is van de opvattingen
en meningen van de ouders van de kinderen die zij onderwijzen. Ervaring leert dat dit niet
vanzelf gebeurt. Stichting Witboek brengt daarom de leerkrachten rechtstreeks in dialoog met
de ouders.
-

Thee-avonden

Om deelname aan dit project te bevorderen en problemen als taalproblemen, culturele
verschillen en gebrek aan initiatief op te vangen, organiseert de stichting nu tien
laagdrempelige thee-avonden per schooljaar. Tijdens deze groepsbijeenkomsten wordt vrijuit
gesproken over opvoeding en onderwijs binnen de verschillende culturen, en wordt er veel
aandacht besteed aan de ervaringen van de ouders zelf.
Deze themagroepen wordt geleid door een deskundige die richting geeft aan de onderwerpen
die aan bod komen en de ouders stimuleert tot het vormen van een netwerk ten behoeve van
het uitwisselen van opgedane ervaring.
Na afloop van dit project stelt de stichting een bundel samen van de belangrijke onderwerpen
die aan bod zijn gekomen tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast worden de ouders gemotiveerd
betrokken te blijven en verder mee te werken aan het realiseren van onze doelstellingen.
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-

Gezelligheidsbijeenkomsten

Om een betere verstandhouding tussen ouders, jongeren en begeleiders te realiseren,
organiseert Stichting Witboek in samenwerking met ouders gezelligheidsbijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten maken ouders en begeleiders nader kennis met elkaar en kunnen
zij vrij praten over het functioneren van de schoolgaande jeugd. De bijeenkomsten vinden niet
op school plaats, maar worden mogelijk gemaakt door de gastvrijheid van de ouders zelf.
Het project ‘ouderparticipatie’ hangt nauw samen met het project ‘ouderbetrokkenheid’ maar
onderscheidt zich doordat er bij dit project ook docenten aan tafel zitten. Zo schept dit project
de mogelijkheid voor leraren en ouders om elkaar te kunnen benaderen in een informele
setting.
-

Kadercursussen

Om de activiteiten op zijn best uitgevoerd te krijgen dienen de vrijwilligers over bepaalde
kennis en kunde te beschikken. Hiervoor organiseert Witboek jaarlijks kadercursussen voor
haar bestuursleden, actieve vrijwilligers en begeleiders
.
-

Deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Met dit project worden allochtone en autochtone academici bijeen gebracht. Het doel is het
bevorderen van de bewustwording van deze allochtone academici van de problemen die
bestaan binnen hun eigen etnische groepen. Tijdens de bijeenkomsten komen vrijwilligers van
Stichting Witboek en (allochtone) studenten bij elkaar en houdt een van de leden of een
gastspreker een presentatie over zijn/haar specifieke deskundigheid.
Het doel is het bevorderen van kennisuitwisseling tussen de aanwezigen door op academisch
niveau te debatteren over uiteenlopende belangrijke onderwerpen. Deze academici worden
tijdens deze bijeenkomsten aangespoord en gestimuleerd om zelf een bijdrage te leveren aan
het vergroten van het zelf-oplossend vermogen van jongeren en hun ouders, maar ook van
andere relevante actoren uit de eigen kring. Belangrijke onderwerpen die de revue passeren
zijn bijvoorbeeld jeugdcultuur, schoolcarrière, afglijdrisico’s, hulpverlening en criminaliteit.
In het verleden heeft de stichting met het organiseren van deze thema-avonden 50 nieuwe
vrijwilligers weten te bereiken in slechts acht bijeenkomsten.

Activiteiten:
-

Culturele activiteiten

Met het organiseren van allerhande culturele activiteit tracht Stichting Witboek de allochtone
en de autochtone bevolking met elkaar te verbinden door hen in contact te brengen via:
- excursies
- gezamenlijke viering van nationale feestdagen
Door beide groepen kennis te laten maken met bepaalde culturen probeert de stichting een
bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de interculturele samenleving en de bewuste
integratie van allochtonen in de Nederlandse samenleving. Het realiseren van wederzijds
begrip en respect voor elkaars culturele en eventueel religieuze achtergronden staat hierbij
centraal.
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-

Voorlichtingsbijeenkomsten

Nederland is een informatiemaatschappij met een complexe structuur. Om mee te kunnen
komen in deze informatiestructuur en informatiestroom zijn bepaalde vaardigheden essentieel.
Op dit punt doen zich de meeste problemen voor. Er zijn bepaalde communicatieve en
culturele drempels die de toegang tot belangrijke kennisbronnen belemmeren. Dergelijke
drempels, zoals een taalachterstand, belemmeren hierdoor ook het functioneren en integreren
in de Nederlandse samenleving en veroorzaken wantrouwen ten aanzien van formele en
informele instanties.
Middels voorlichtingsbijeenkomsten probeert de stichting de doelgroep aan te sporen zich
vaardigheden eigen te laten maken, zodat ze mee kunnen komen in de
informatiemaatschappij.
- Informatieve bijeenkomsten
Stichting Witboek zet zich in voor het verhelpen van deze moeilijkheden door allochtonen uit
te nodigen voor voorlichtingsbijeenkomsten waar zij worden geïnformeerd over voor henzelf
belanghebbende zaken. In deze context zijn de onderwerpen zeer verschillend en behelzen zij
een zeer breed gebied zoals onderwijs, politieke participatie van allochtonen, opvoeding en
gezondheid. Centraal staat een goede informatieoverdracht op een wijze die voor de
bezoekers vertrouwd en effectief is.
De stichting richt zich speciaal op allochtone ouders van met name Surinaamse, Marokkaanse
en Turkse afkomst. De voorlichting wordt zowel in groepsverband als op individueel niveau
gegeven. Stichting Witboek nodigt academici uit om voorlichting te geven aan allochtonen in
hun eigen taal.
- Sportactiviteiten
Stichting Witboek heeft de overtuiging dat voorlichting en educatie weliswaar belangrijk,
maar niet voldoende zijn om mensen bij de samenleving te betrekken. Participatie is het
sleutelwoord wanneer het gaat om het vergroten van de deelname aan het maatschappelijk
verkeer. Maar ook wanneer het gaat om het ondersteunen van sociale vaardigheden is
participatie aan groepsactiviteiten erg waardevol. De stichting initieert en organiseert dan ook
verschillende sportactiviteiten voor jongeren.
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.
Uiteraard is sporten heel gezond. Niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest.
Middels sportactiviteiten komt de geest tot rust of wordt het uitgedaagd tot positieve
inspanning. Dit kan een hoop extra energie geven, afleiding en verstrooiing brengen maar ook
gewoon heel leuk zijn.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk levert waardering op en draagt bij aan de sociale samenhang.
Vrijwilligerswerk wordt ook wel gezien als een middel om het dreigende tekort aan
dienstverleners en de kosten van maatschappelijk werk enigszins terug te dringen. Het is dan
ook een van de prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Werkzaamheden van stichtingen en verenigingen worden al vele decennia (mede) door
vrijwilligers uitgevoerd. Zonder vrijwilligers kan veel werk niet worden verricht. Momenteel
heeft de stichting +/- 30 vrijwilligers in dienst die behoudens de vrijwilligersvergoeding geen
loon of uitkering krijgen van de stichting.
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Financiën
Beheer 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.

Fondsenwerving
Stichting Witboek zal voor het realiseren van een gedeelte van haar activiteiten de benodigde
financiële middelen aanvragen bij de in Nederland actieve fondsen en gemeenten.
De subsidie die stichting Witboek krijgt zal geheel project gebonden zijn en zullen worden
besteed aan activiteiten van de stichting. De aanvraag bij de fondsen zal worden gedaan nadat
de projecten zijn uitgeschreven.

Bijdragen
Onder bijdragen wordt verstaan het vrijwillig betalen voor een activiteit of dienst van de
stichting ter ondersteuning van haar werkzaamheden.

Donaties
Onder donaties wordt verstaan het afstaan van financiële middelen en/of materialen zonder
een tegenprestatie.

Communicatie
Jaarverslagen
Ieder jaar zal Witboek haar doelgroep op de hoogte houden van de ondernomen
activiteiten/projecten via:
- Een financieel jaarverslag
- Een kort inhoudelijk jaarverslag
- Nieuwsbrieven
Het financiële jaarverslag geeft de prestatie van de stichting in het betreffende jaar weer. Deze
prestaties zijn dan ook uitgedrukt in cijfers.
Het inhoudelijk jaarverslag en de nieuwsbrief vertellen kort en bondig over de activiteiten die
zijn uitgevoerd in dat jaar en hoe die activiteiten zijn verlopen.

Website
Stichting Witboek heeft een website. De link hiernaar is: www.stichtingwitboek.nl

9

