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BOOST, een open, warme plek in de stad
BOOST is een ontmoetingsplek in Amsterdam waar wekelijks een paar honderd vluchtelingen
met Amsterdammers samenwerken aan integratie. BOOST wordt elke dag opnieuw door
burgers zelf georganiseerd en de inzet van vrijwilligers blijft - ruim twee jaar na de start onverminderd groot. Een unieke, bruisende plek in de stad.
Integratie is zowel voor vluchtelingen als voor de samenleving een grote uitdaging. Terwijl een
aantal nieuwkomers een vliegende start weet te maken, is het voor veel vluchtelingen een
lange weg om echt onderdeel uit te gaan maken van onze nieuwe samenleving. Behalve het
hebben van woonruimte en werkzaamheden of opleiding, zijn informeel contact met
Nederlanders en het kunnen spreken van de Nederlandse taal cruciaal. In een nieuwe
samenleving kunnen een sociaal vangnet om op terug te vallen, en betrokken steun om
vooruit te komen van essentieel belang zijn om mee te gaan doen. Omgekeerd kunnen
Nederlanders niet genoeg betrokken worden om mede verantwoordelijkheid te nemen voor
integratie. Zij kunnen vaak ook de linking pin zijn die nodig is om goed gebruik te kunnen
maken van het uitgebreide, maar ingewikkelde systeem van zorg, diensten en loketten die
Nederland te bieden heeft.
Het programma dat BOOST organiseert, sluit aan op de behoefte van vluchtelingen en is
voortdurend in ontwikkeling. Het biedt vluchtelingen zowel een inspirerende plek als stepping
stones om hun weg te vinden in de nieuwe samenleving. Een ruim aanbod van Nederlandse
taalles en taal oefenen, ook Engels, veelvuldig contact met Nederlanders, een zorgcafé,
fietsles, huiswerkbegeleiding, netwerken bouwen en werktoeleiding, sport, theater, workshops
over maatschappelijke thema’s, persoonlijke aandacht, gezelligheid… Iedereen kan meedoen
in eigen tempo, en naar eigen motivatie, en iedereen is welkom om bij te dragen aan het
geheel.
Bij BOOST doen heel veel verschillende mensen mee. Hun betrokkenheid en motivatie, en de
open sfeer van het gebouw zorgen samen voor een fantastische plek, waar ruimte is om jezelf
te zijn, te leren, vragen te stellen, zelfbewustzijn, talent en burgerschap te ontwikkelen, nieuwe
ideeën, je thuis te voelen, erbij te horen, mee te doen, vooruit te komen.
BOOST is halverwege 2016 van start gegaan, in een periode waarin veel vluchtelingen ons
land bereikten. In 2,5 jaar zijn we tot wasdom gekomen. In deze periode hebben we geleerd
dat integratie voor veel vluchtelingen een langdurige uitdaging is. BOOST is voor hen een van
de weinige plekken waar zij zo vaak, en voor zo veel, terecht kunnen. Die plek wil BOOST de
komende jaren blijven.
Werkplan
In dit werkplan schetsen we in hoofdlijnen de plannen van BOOST voor 2019. Daarmee geven
we een vervolg aan het werkplan dat we in juli 2017 schreven voor de periode tot eind 2018.
In de praktijk krijgen de plannen al doende vorm, en ontwikkelen ze ook verder. Dat is juist
waarvoor BOOST ruimte wil bieden. We zijn een lerende organisatie die meebeweegt met de
behoeften én de kansen die zich voordoen. En in diezelfde lijn willen we ook na 2019 nog een
vertrouwde plek blijven voor veel nieuwkomers in de stad. Tot vluchtelingen ook zonder
BOOST hun weg in onze samenleving kunnen vinden.
Onderdeel van dit werkplan 2019 is een begroting.
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1. De maatschappelijke relevantie van BOOST
De opvang en de begeleiding van vluchtelingen - statushouders, asielzoekers en
ongedocumenteerde mensen - vormt een grote uitdaging voor de stad. De eerste stap naar
huisvesting van statushouders en asielzoekers heeft successen opgeleverd. Een deel van de
recente nieuwkomers is daarna succesvol begonnen aan werk en opleiding. De tweede fase
kent echter ook een complexe problematiek,waarvan de omvang nog niet eens helemaal in
beeld is. Door samen te werken in een enthousiaste gemeenschap van actieve bewoners en
vluchtelingen maken we bij BOOST grote problemen klein.
Unieke plek
BOOST ontleent haar maatschappelijke relevantie aan de intensieve samenwerking tussen
vluchtelingen en actieve buurtbewoners, die gericht is op de integratie van vluchtelingen en
onze maatschappij. BOOST vult een gat in het aanbod in de stad. Waar veel vluchtelingen de
formele weg niet zelf kunnen en durven vinden, wordt bij BOOST aan een vangnet gebouwd
om deze aansluiting wel in gang te zetten. Wij zien een grote en toenemende toestroom van
vluchtelingen naar BOOST. Het gaat om een zeer diverse groep mensen: gevlucht uit
verschillende landen en oorlogsgebieden, mannen, vrouwen, mensen uit de LHBTIQ+groep,
hoger en lager opgeleid, alleenstaand of met gezin, in de asielprocedure, met een
status/verblijfsvergunning en zonder geldige verblijfspapieren.
Voor een aanzienlijk aantal vluchtelingen is BOOST de enige plek waar zij intensief contact
kunnen maken met Nederlanders, en zich betrokken en verbonden voelen. De welkome,
veilige en hartelijke plek die BOOST biedt, en de mogelijkheid om daar met eigen talent en
inzet mee te doen, is voor velen een essentiële aanvulling op het formele, in de tijd afgemeten
aanbod aan ondersteuning dat de gemeente en professionele partijen bieden.
Samen organiseren
Ook de groep mensen die BOOST draagt, is heel divers. Mensen met en zonder
vluchtachtergrond, jongeren tussen opleiding en werk, ouderen met een hoge opleiding die
zich willen blijven inzetten, migranten uit de buurt die hier al veel langer wonen, expats,
mensen die tijdelijk uit de running zijn, of juist iets extra’s willen doen naast hun drukke werk of
opleiding. Samen hebben zij bergen aan kennis, ervaring, aandacht en liefde te bieden.
Iedereen voelt zich welkom om aan te sluiten, bij te dragen, en ook zichzelf te ontwikkelen.
Divers en ruim aanbod
Het team van pakweg 150 vrijwilligers biedt dagelijks een welkome plek, praktische hulp,
ondersteuning en een netwerk. Mensen zetten zich vol toewijding voor elkaar in. De behoefte
van vluchtelingen om te leren, ondersteund te worden en zichzelf nuttig te maken, is groot en
divers. De meeste mensen komen naar BOOST om Nederlanders te ontmoeten en
Nederlands te leren, Dan blijkt dat er ook fietsles is, en gesprekken gevoerd kunnen worden
met vrijwillige zorgprofessionals. En dat je kunt meedoen in het keukenteam,
huiswerkbegeleiding kunt krijgen, gezellige avonden georganiseerd worden, je informeel en
laagdrempelig kennis kunt maken met de politie. Op taalgebied biedt BOOST mogelijkheden
om te leren op uiteenlopende niveaus; voor een aanmerkelijke groep mensen die hier nog niet
zo lang is alfabetlessen en taaltheater, en extra taallessen en taalcafé op B2 niveau voor
degenen die veel verder zijn, maar dreigen vast te lopen met de taal tijdens hun opleiding op
HBO en WO niveau.
Een Syrische vluchtelinge die inmiddels aan de Hogeschool is begonnen, vulde haar baantje bij C&A
aan met het geven van Arabische les bij BOOST en het volgen van heel veel Nederlandse taal
programma’s. Nu krijgt ze bij BOOST huiswerkbegeleiding op B2 niveau om de medestudenten op de
hogeschool te kunnen bijbenen. Voor haar is BOOST niet alleen een plek om te leren, maar ook een
plek om weer eigenwaarde op te bouwen.
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BOOST is een plek waar mensen in hun eigen tempo werken aan hun integratie. Een veilige
”tussenruimte” waar vluchtelingen de kans hebben om met elkaar en met buurtbewoners
relaties op te bouwen. Nederlands spreken, meedoen aan een informatieve workshop met een
woningcorporatie, ondersteuning vragen bij eigen stappen die gezet moeten worden, vragen
stellen over gender-kwesties, opbouwen van netwerken buiten BOOST, een training
ondernemerschap, en de mogelijkheid om mee te doen in de organisatie van BOOST. Het
ruime en diverse aanbod bij BOOST – en daarbuiten – biedt mensen gelegenheid daarin een
eigen pad te kiezen.
Lerende organisatie
BOOST werkt vraaggericht en flexibel en speelt voortdurend in op de behoeften van
vluchtelingen, en de kansen die zich voordoen. Wij wisselen ervaringen uit met (andere)
organisaties en opleidingen. We verzamelen en bespreken de ervaringen van onze
deelnemers. We werken waar mogelijk samen met andere aanbieders en met de overheid om
te komen tot een beter aanbod en tot optimale resultaten. Onze ervaringen delen wij ook met
nieuwe initiatieven, binnen en buiten Amsterdam. En geleerde lessen brengt BOOST ook
graag in als het gaat om de ontwikkeling van beleid rond de integratie van vluchtelingen.
BOOST ontvangt frequent delegaties, ook bestuurders, die inspiratie op komen doen.
2. BOOST tot nu toe
BOOST is in september 2016 gestart in een voormalig schoolgebouw aan de Ringdijk. Sinds
augustus 2017 is BOOST gehuisvest in het voormalige buurthuis Transvaal aan de Danie
Theronstraat.
BOOST heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een levendige community. Aan de activiteiten van
BOOST wordt wekelijks deelgenomen door zo’n 150 vrijwilligers, en door enkele honderden
vluchtelingen. De afgelopen 2 jaar hebben zeker 700 vluchtelingen deelgenomen aan
activiteiten van BOOST.
De dagelijkse leiding van BOOST ligt bij een kernteam, dat op dit moment bestaat uit 8
personen. Voorzitter van het kernteam is mw. Ramon Schleijpen, coördinator van BOOST.
BOOST Transvaal kent als juridische entiteit de Stichting BOOST voor Vluchtelingen. De
leden van het bestuur van de stichting zijn geen lid van het kernteam, zijn niet als vrijwilliger
aan BOOST verbonden, en ontvangen geen honorering voor hun werkzaamheden.
BOOST organiseert een groot aantal activiteiten, die alle door vrijwilligers worden uitgevoerd.
Dit gebeurt onder coördinatie van een kleine staf.
Een kort overzicht van de activiteiten:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Nederlandse taalles op verschillende niveaus, van alfabetgroep tot en met niveau B1
Taalcafé: intensief Nederlands spreken in kleine groepen
Taaltoneel: praktisch oefenen van de Nederlandse taal in herkenbare situaties
Engelse les en taalcafé op verschillende niveaus
Arabische les, verzorgd door vluchtelingen
Huiswerkbegeleiding
Fietsles en andere activiteiten voor vrouwen
Computerlessen en automatisering
Workshops over maatschappelijke thema’s
Workshops en activiteiten gericht op toeleiding naar werk en opleidingen
Voetbal, kickboksen, yoga, zang
Uiteenlopende sociale en culturele ontmoetingen
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De meerwaarde van Boost heeft zich bewezen in de praktijk:
1. Boost is meer dan een taalcursus
! Statushouders kunnen deelnemen aan commerciële taalscholen, en voor de daarmee
gemoeide kosten een lening afsluiten. In de praktijk blijkt de kwaliteit van de
taalscholen sterk te variëren. Veel deelnemers van de commerciële taalscholen komen
(terug) naar BOOST om aan ons kleinschalig onderwijs deel te nemen en om met het
spreken van Nederlands te oefenen. Voor asielzoekers en ongedocumenteerde
vluchtelingen zijn vaak nog geen programma’s beschikbaar. Ook zij maken graag
gebruik van de mogelijkheden bij BOOST.
2. In eigen tempo kunnen werken aan integratie
! Voor veel vluchtelingen blijkt integratie en het opbouwen van verbondenheid met de
Nederlandse samenleving een moeilijke en langdurige opgave. We hebben gemerkt
hoezeer trauma’s, het verdriet over achtergebleven familie en geliefden en
onbekendheid met de dynamiek van de samenleving hier, mensen nog hinderen om
hun leven opnieuw op te pakken. BOOST biedt mensen de ruimte en stimuleert om in
hun eigen tempo actief te zijn en vooruit te komen.
3. Met persoonlijke hulp en ondersteuning
! De Amsterdamse Aanpak, gericht op het stimuleren van vluchtelingen om een
opleiding te volgen of betaald of onbetaald werk te zoeken is succesvol. De beperkte
workload van de klantmanagers van WPI is hierbij van belang. Toch constateren we
dat een flinke groep statushouders ondanks deze aanpak de boot dreigt te missen.
Een grote taalachterstand en psychische problematiek spelen hierbij een belangrijke
rol. Velen uit deze groep komen we tegen bij BOOST. We zien het als een belangrijke
taak om deze mensen één op één te ondersteunen om hun eigen weg te vinden in de
Nederlandse samenleving.
4. Aanvullend, waardevol aanbod
! BOOST vormt in Amsterdam met de vrijwillige inzet van een grote groep vrijwilligers
een belangrijke aanvulling op het formele aanbod dat de stad biedt. Juist de
persoonlijke betrokkenheid van de mensen die zich dagelijks inzetten bij BOOST en de
intrinsieke motivatie van de vrijwilligers maakt het aanbod van BOOST zo waardevol.
Door de persoonlijke, informele, integrale en gelijkwaardige manier om met elkaar op
te trekken, ontstaan vertrouwen en verbondenheid. Die alledaagse magie, die ordinary
magic, zal een professionele dienst nauwelijks kunnen bieden.
5. Speelt in op veranderende vraag
! BOOST heeft al twee ‘lichtingen’ van een jaar afgeleverd. Mensen stroomden na
pakweg een jaar door naar (voor)opleidingen, werk of vrijwilligerswerk. Er zijn ook
mensen die meer tijd nodig hebben en al langer meedoen, en er kloppen steeds weer
nieuwe mensen aan. De nieuwe aanwas bestaat uit asielzoekers en statushouders die
recent aan Amsterdam zijn gekoppeld, vluchtelingen die al langer hier wonen, vaak in
eenzaamheid, en nog maar sinds kort de weg naar BOOST gevonden hebben, en een
groeiende groep mensen zonder geldige verblijfspapieren. Zij willen graag meedoen in
de programma’s die ook aan vluchtelingen mét een verblijfstitel worden geboden. Een
klein deel van hen zoekt allereerst een veilig onderkomen voor de dag, de meesten
staan juist te springen om de taal te leren en zich nuttig te maken.
6. Blijvende betrokkenheid van vrijwilligers
! Vanuit de buurt, stad, en daarbuiten, is er nog steeds veel animo om bij te dragen aan
integratie van vluchtelingen. Het verloop is gering en de groep van vrijwilligers die zich
wekelijks inzetten groeit. Die betrokkenheid vanuit de samenleving heeft in het officiële
integratiebeleid nog weinig aandacht, maar is cruciaal; niet alleen voor vluchtelingen,
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maar ook voor het draagvlak voor migratie en het versterken van inclusiviteit in de
samenleving zelf.
BOOST wil zich de komende jaren blijven inzetten om integratie te bevorderen, gelijkwaardig
met elkaar op te trekken, en de betrokkenheid vanuit de samenleving nog beter te mobiliseren
en faciliteren.
4. De ambitie voor 2019 (en daarna)
BOOST wil doorgaan met wat in de afgelopen 2,5 jaar is opgebouwd. De ambitie is om de
komende jaren een betrouwbare aanvullende, informele voorziening voor vluchtelingen en
bewoners van de stad te blijven . Die op eigen wijze bijdraagt aan de integratie van oude en
nieuwe Amsterdammers.
Onze meerjarige ambitie (2019-2023) hebben we in een tien puntenplan vervat:
1. BOOST is een warme plek voor vluchtelingen en bewoners in Amsterdam; een
levendige, laagdrempelige en inclusieve ontmoetingsplek; een tussenruimte waar
mensen tijd nemen voor elkaar en sociale verbinding versterken;
2. Boost biedt een flexibel en integraal integratieprogramma gericht op mensen, niet
op klanten, voor wie taal, contact, perspectief, zorg, activering en burgerschap
gelijkwaardig worden aangeboden, zowel voor statushouders en asielzoekers als
voor ongedocumenteerde mensen, die gemotiveerd zijn om stappen te zetten;
3. BOOST kent een substantiële omvang van meer dan 150 vrijwilligers en enkele
honderden deelnemers die wekelijks meedoen aan de activiteiten en is
georganiseerd en gedragen door de samenleving zelf (een stevig lokaal netwerk,
vluchtelingen zelf en een kleine staf);
4. BOOST beschouwt taal als een basisvoorwaarde voor integratie en biedt
dagelijks lessen op passende niveaus, een laagdrempelig taalcafé en taaltheater. De
activiteiten worden aangeboden door gedreven vrijwilligers n bieden gemotiveerde
Amsterdammers de gelegenheid om actief bij te dragen aan het integratieproces van
nieuwe Amsterdammers;
5. Deelnemers aan het taalprogramma vinden bij BOOST aansluiting op andere
activiteiten, zoeken informatie, maken contact met andere deelnemers en
buurtbewoners, werken mee, en bouwen zo een netwerk op in de Nederlandse
samenleving;
6. Met Dokters van de Wereld wordt een laagdrempelige toegang tot zorg
aangeboden door vrijwillige professionals die nuldelijns zorg bieden, adequaat
doorverwijzen en waar nodig begeleiden naar medische en psychische zorg;
7. Verbinding, inzicht in de Nederlandse samenleving, perspectief en activering worden
georganiseerd in samenwerking met buurtbewoners, vluchtelingen en relevante
maatschappelijke partners;
8. BOOST functioneert als een markt van activiteiten waar mensen naar behoefte en
talent gebruik van kunnen maken, maar ook naar behoefte en talent zelf activiteiten
organiseren;
9. en BOOST slaat de brug voor organisaties en diensten die vluchtelingen tot hun
doelgroep rekenen, en hun aanbod mede willen afstemmen op die doelgroep (denk
aan schuldhulp, gezondheidszorg, de politie, maatschappelijke dienstverlening,
werktoeleiding etc.);
10. BOOST is een uniek stedelijk experiment voor informele, integrale integratie, dat de
eigen activiteiten graag transparant monitort en doorontwikkelt in samenspraak
met vluchtelingen, de gemeente, kennisinstituten en andere partners.
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In het jaar 2019 gaan we door op de ingeslagen weg en zien we vijf belangrijke
uitdagingen voor de toekomst:
•

In samenwerking met nog meer partijen – binnen en buiten de stad - de
programmering doorontwikkelen, verrijken en uitbreiden en op die manier het aanbod
voor vluchtelingen en vrijwilligers blijven versterken.

•

De energieke, actieve gemeenschap van vrijwilligers en actieve deelnemers beter
faciliteren om zich blijvend in te kunnen zetten als dragers van BOOST. Dat betekent
dat wij willen investeren in een vrijwilligersbeleid, investeren in training en intervisie, de
deelname van vluchtelingen als vrijwilliger verder willen stimuleren en ook zullen
blijven investeren in het bestand van vrijwilligers (behoud en vernieuwing).

•

BOOST verder ontplooien als kenniscentrum op gebied van integratie en inburgering,
door samenwerking en uitwisseling van geleerde lessen met onderwijsinstellingen en
andere partners, binnen en buiten de stad.

•

Intensiveren en verduurzamen van het gebruik van de huidige locatie van BOOST,
respectievelijk door programmatische samenwerking met derden en door nieuwe
afspraken met de gemeente.

•

Samen met de gemeente uitwerken van een passend model en werkbare afspraken
voor de verduurzaming van BOOST, voor het jaar 2020 en de twee daar op volgende
jaren, om de onzekerheid over het voortbestaan van BOOST om te buigen naar een
meerjarig perspectief. We zijn hierover met de gemeente in gesprek.
We zijn geen robuust georganiseerde zorg- of welzijnsorganisatie, die volledig op
eigen benen kan staan en meerjarige afspraken heeft gemaakt met overheden en
subsidiegevers. Wat dat betreft zit BOOST tussen servet en tafellaken, en dat maakt
ons kwetsbaar. Behalve met de gemeente, voeren we graag ook het gesprek met onze
andere subsidiegevers over meerjarige samenwerking om onze unieke aanpak nog
een aantal jaar door te kunnen ontwikkelen.
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5. Het inhoudelijke programma voor 2019
WIE DOEN ER MEE?
! Statushouders (families, jongeren, ouderen, alle landen, mannen en vrouwen), ambitie
om ook meer mensen te bereiken die hier al langer wonen, i.s.m. stadsdeel en lokale
welzijnsinstellingen);
! Asielzoekers (er blijft nieuwe aanwas naar Amsterdam komen, die vaak nog niet van
alle begeleiding gebruik kunnen maken en zich wel al willen ontwikkelen en verbinding
zoeken);
! Ongedocumenteerde vluchtelingen (dit betreft een grote groep die opvang gaat krijgen.
Behalve rechtshulp is er ook behoefte aan programma’s die perspectief bieden: taal,
skills, ondernemerschap, burgerschap, oriëntatie op terugkeer. BOOST is in gesprek
met partijen in de stad om samen een breed programma aan te bieden. We stellen
daarvoor ook nu al ruimte beschikbaar);
! Migranten en expats uit de buurt (het programma van BOOST is ook voor hen
interessant. Het verrijkt de dynamiek en het vergroot de onderlinge gelijkwaardigheid
en de netwerken, wanneer deze groep in beperkte mate ook meedoet. De expats
helpen vaak mee in de organisatie);
! Voor externe partijen functioneert BOOST als een rijke, diverse vindplaats om effectief
vluchtelingen te bereiken, en om te leren over hun perspectief. (Dat zorgt er onder
andere voor dat onderzoekers hier doorgaans met volle handen vandaan gaan);
! Amsterdammers; actieve burgers kunnen bij BOOST op hun eigen manier bijdragen
aan een inclusieve stad. Integratie komt van 2 kanten; BOOST biedt een open plek
waar ruimte is voor nieuwsgierigheid en nieuw initiatief.
WAT GAAN WE DOEN?
Algemeen
Het programma van BOOST is constant in ontwikkeling. De locatie biedt daartoe ook de
nodige mogelijkheden en de organisatie heeft een korte draaischijf waardoor nieuwe ideeën
snel geïmplementeerd worden. Ook initiatieven van buiten kunnen zodoende heel gemakkelijk
terecht.
Bij BOOST doen wij het samen, vanuit gelijkwaardigheid en het besef dat iedereen iets te
bieden heeft. Wij volgen de filosofie van stepping stones; breed aanbod, eigen routes in eigen
tempo. Wij werken vraaggericht, bieden een flexibel aanbod, dat aansluit op thema’s uit het
leven gegrepen, waarbij de kloof tussen oude en nieuwe Amsterdammers laagdrempelig wordt
overbrugd.
Taal is veelal het eerste waarvoor vluchtelingen bij BOOST aankloppen. Het brede
programma, de warme ontmoetingsplek, de constante aanwezigheid van belangstellende
Amsterdammers, de uitnodiging om actief mee te doen, en de geregelde bijeenkomsten,
vormen vervolgens samen de unieke aanpak van BOOST die mensen vertrouwen geven en
stepping stones bieden. Tussen de mensen die al deze activiteiten aanbieden is heel geregeld
informeel contact, om iedereen mee te kunnen nemen.
Specifiek aanbod voor bijvoorbeeld:
• Een deel van het programma wordt alleen voor vrouwen aangeboden zoals fietsles,
naailes, persoonlijke ondersteuning, behoefte aan oefenen met taal, vrouwencafé);
• Voor ongedocumenteerde mensen bieden we in 2019 in samenwerking met andere
organisaties een speciaal aanbod gericht op activering en specifiek programma gericht
op mogelijkheden van terugkeer, Engels, ICT);
• Voor laaggeletterden zijn er alfabetgroepen.
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Taal
Taal is een kernactiviteit in het aanbod van Boost. We continueren het huidige aanbod van de
Nederlandse taallessen, het taalcafé en taaltheater.
Uitdagingen en acties 2019:
• In 2019 gaan we op zoek naar extra, nieuwe taalbegeleiders om het aanbod uit te
kunnen breiden t.b.v. grote vraag (nu wachtlijsten);
• Realiseren we verdere differentiatie tussen de niveaus, (van absolute beginners tot B1
en alles daartussenin) en zonodig uitbreiding van de lesgroepen, aangezien de
doelgroep zich blijft ontwikkelen
• Er is sprake van een algemene toename laaggeletterden in de stad – BOOST springt
hier ook op in, en organiseert meer alfabetlessen
• Daarnaast zien we een toename van ongedocumenteerde vluchtelingen met een laag
taalniveau. Ook voor deze groep realiseren we een aanbod.
Een mooi voorbeeld van de flexibele vraaggerichte aanpak van BOOST is de ontwikkeling
van de creatieve tekenclub, die werd georganiseerd voor mensen die het Europese schrift nog
niet beheersen, maar voor wie nog geen plek was in de taalles. Om hen “bezig te houden”
bood en kunstenaar een creatief atelier. Het animo bleek al snel gering. Men was niet op zoek
naar tijdverdrijf, maar wilde stappen zetten. De kunstenaar gooide haar aanpak om. Nu
oefenen de deelnemers met haar het schrijven van letters, in alle grootten, kleuren, maten en
materialen. Het enthousiasme daarvoor is groot.
Een ander voorbeeld van de flexibele vraaggerichte aanpak van BOOST is de start van een
ochtend-lesgroep voor mensen van de wachtlijst.
Leren en werken
In 2017 en de eerste helft van 2018 deed BOOST mee aan het gemeentelijk programma
Amsterdamse aanpak Statushouders, bedoeld om met name de grote groep recente in
Amsterdam gearriveerde statushouders versneld aan studie of werk te helpen. Vluchtelingen
die al bij BOOST meededen, en vluchtelingen die vanuit de gemeente aan BOOST werden
gekoppeld, volgden een gevarieerd programma op maat om te komen tot nieuwe, gerichte
stappen op weg naar een opleiding of werk. Het programma omvatte een persoonlijke gids,
ontsluiting van nieuwe netwerken, persoonlijke coaching, gezamenlijke trainingen,
kennismaking met uiteenlopende organisaties. Heel vaak was eerst aandacht nodig voor
verbetering van de Nederlandse taal. Mensen werden gestimuleerd en ondersteund om in
zichzelf te investeren en zich te oriënteren op, of gericht te werken aan vervolgstappen: een
opleiding, schakeljaar, betaalde, of vrijwillige werkzaamheden binnen en buiten BOOST.
BOOST heeft fantastisch netwerk van betrokken burgers dat we vooral willen blijven benutten
om integratie een taak van en voor iedereen te maken. Op deze manier creëren we samen
kansen voor nieuwkomers in de stad. Niet alleen de vrijwillige buurtbewoners bij BOOST, ook
hun netwerken, en uiteenlopende organisaties maken del uit van het netwerk van BOOST; van
de welzijnsinstelling met ondersteunende programma’s, tot onderwijsinstellingen en bedrijven.
We willen onze deelnemers ook in 2019 met deze netwerken in contact brengen.
Een Syrische vluchteling van 20 is vanaf zijn 15e op de vlucht en heeft geen
schooldiploma’s. Hij valt in Nederland tussen wal en schip; geld is er alleen voor lager óf
hoger onderwijs, financiering voor volwassenonderwijs is moeilijk te realiseren. Met
ondersteuning van BOOST-ers zijn afspraken gemaakt met het volwassenonderwijs en
wordt een persoonlijk traject uitgestippeld. De student in kwestie is inmiddels
doorgestroomd naar een reguliere schakelklas voor hbo-studenten.
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Uitdagingen en acties 2019:

•
•
•
•
•
•

•

•

•

We gaan door met:
De ondersteuning van individuele ambities, we blijven gebruik maken van
opgebouwde netwerken, met oog en tijd voor onbekende paden;
De succesvolle fietslessen, ook een manier om vrouwen te betrekken en vertrouwen te
geven;
Uiteenlopende workshops en trainingen (EHBO, Sociale hygiëne, Engelse les en
Engels taalcafé, automatisering);
Kansen creëren en begeleiding bieden aan vluchtelingen binnen BOOST
(haalbaarheidsonderzoek leerwerkbedrijf);
Meer samenwerking met partijen die ook ondersteuning bieden, op specifieke terreinen
(bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, wijkteams en sociale rechtshulp);
Een toenemend aantal statushouders zal beginnen aan opleidingen en werk, en zal
daar nog ondersteuning bij kunnen gebruiken. Hier is veel maatwerk nodig, en is
betrokkenheid vanuit de omgeving meer dan welkom;
Infocafé – laagdrempelige kennismaking, informatie en uitwisseling met allerlei
Nederlandse organisaties, van zorginstelling tot woningcorporaties, van politie tot
uitzendbureau.
In 2019 willen we een nieuw programma introduceren, gericht op het ontwikkelen van
burgerschap en representatievaardigheden; een programma om te investeren in
‘agency’ van vluchtelingen met en zonder papieren. BOOST gaat hier in samenwerken
met Amsterdam City Rights.
Ook willen we doorgaan en de contacten uitbouwen met organisaties die elders
programma of werk(ervarings)plekken aanbieden (Blauwe Huis, Wereldhuis, Refugee
Company, Makers Unite, NewBees, etc.).

Ontmoeting
De ontmoetingen bij de lunch, koffie en thee zijn de dagelijkse smeerolie en het kloppend hart
van BOOST. Contact tussen vluchtelingen en buurtbewoners, oude en nieuwe
Amsterdammers, heeft een grote meerwaarde en gaat niet vanzelf, maar vergt aandacht.
Deze ontmoeting in de gemeenschap en met de stad is de eerste stap naar inzicht, respect en
verbondenheid.
Het zoeken van verbinding met de buitenwereld is een rode draad in de ontmoetingen bij
BOOST. Organisaties die bij BOOST een workshop organiseren, andere initiatieven die de
deelnemers van BOOST uitnodigen voor een sportevenement of culturele avond,
samenwerking met organisaties uit de buurt, onderzoekers en stagiaires van
onderwijsinstellingen uit de stad, een conferentie in samenwerking met podia in de stad, een
werkbezoek van collega initiatiefnemers uit andere steden, of een dialoog met leden van de
gemeenteraad. Door verbinding leren we, delen we kennis, ontwikkelen we onszelf en nemen
we vrijwilligers en vluchtelingen mee in een gelijkwaardige uitwisseling met anderen. Naast de
vele leerprogramma’s bij BOOST willen we deze component van gelijkwaardig samen
ontwikkelen ook in 2019 vorm blijven geven. Waarbij we zo veel mogelijk inzetten op
duurzame, in plaats van eenmalige verbinding.
Veel van deze uitwisseling komt voort uit spontane kansen die zich voordoen, en zijn niet
allemaal op voorhand te plannen. Er is ruimte nodig, letterlijk en figuurlijk, om deze kansen te
pakken. Voor 2019 staan al enkele ontmoetingen vast; veel zal al doende vorm krijgen.
In de planning staan onder andere al:
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•

•
•
•
•

Een kleine conferentie over integratie van vluchtelingen uit Eritrea, naar aanleiding van
een recent rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Dit organiseren we samen
met een aantal Eritreërs;
Een try-out voorstelling van theatergroep De Gasten;
Wekelijkse dineravonden in samenwerking met Buurtbuik, initiatief voor duurzaam
voedselgebruik;
Voor de 3e keer een vrijheidsmaaltijd in samenwerking met het Amsterdamse 4 en 5
mei comité;
Hosting van een lokaal stembureau en informatie over diverse verkiezingen in maart en
mei;

Daarnaast willen we in 2019 op gezette tijden ook gezellig bijeenkomsten blijven organiseren
voor de eigen community; samen eten en dansen is de eenvoudigste manier om
vriendschappelijk met elkaar op te trekken. Maar ook geregelde werkbijeenkomsten waarin we
een inhoudelijk of organisatorisch onderwerp bespreken, zorgen voor verbondenheid.
Andere uitdagingen en acties 2019:
•

•
•

•
•
•

uitbreiden van ons programma met workshops en trainingen voor ongedocumenteerde
vluchtelingen. Hierin werken we samen met organisaties als Amstrdam City Rights,
ASKV, Dokters van de Wereld, Wereldhuis;
intensiveren van ons sport- en cultuurprogramma (voetbal, boksen, yoga, samen
zingen (in het Zwaluwkoor van stichting Philomela), theater workshops;
organiseren van informatieve / culturele bijeenkomsten over thema’s uit verschillende
landen van herkomst, georganiseerd door deelnemers. Deelnemers komen niet alleen
om te halen maar ook om informatie en cultuur te brengen;
doorgaan met onze succesvolle infocafé’s over allerlei maatschappelijk relevante
thema’s;
reflectieve bijeenkomsten met betrokkenen zelf, op de resultaten van onderzoeken die
bij BOOST zijn verricht;
ook willen we in 2019 actiever onze expertise delen met de gemeente en andere
relevante organisaties, maar ook in het publieke debat.

Zorg
Het zorgcafé is een vernieuwende werkwijze om vluchtelingen laagdrempelig te verwijzen in
de zorg, en hen toe te rusten om in de Nederlandse zorg hun eigen verhaal te kunnen doen.
Het zorgcafé is een initiatief van Dokters van de Wereld, dat na een succesvolle pilot binnen
BOOST is uitgebreid naar enkele andere locaties binnen en buiten Amsterdam. Door aan te
haken op plekken waar vluchtelingen al te vinden zijn, weet het zorgcafé een groot aantal
mensen met behoefte aan zorg te bereiken en belangrijke meerwaarde te creëren.
De succesvolle samenwerking zetten we in 2019 voort. .
Uitdagingen en acties in 2019
• Wij bieden een laagdrempelige “zorgcafé” ook voor ongedocumenteerde mensen;
• Diverse informatieve bijeenkomsten over o.a. toegang tot de zorg, mondhygiëne,
anticonceptie, psychische problematiek etc. Deze vorm van laagdrempelige
voorlichting gaan we ook organiseren op andere locaties, in samenwerking met andere
‘vindplaatsen’;
• Samen met Dokters van de Wereld organiseren w dialoogbijeenkomsten over
kwetsbare onderwerpen, zoals liefde, gender en LHBT;
• Andere vormen van voorlichting, zoals zorgtheater in samenwerking met andere
partijen (Equator en De Gasten).
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De organisatie
BOOST is een bijzondere organisatie, die draait op de inzet van zo’n 150 vrijwilligers. Het
succes van BOOST schuilt er onder andere in dat de organisatie niet is georganiseerd langs
hiërarchische lijnen, maar mensen vooral heel veel eigen ruimte biedt in zelfsturende teams.
Die opzet geeft ruimte aan talent en haalt vel kwaliteit uit alle betrokkenen. Sturing op deze
wijze van werken vraagt om korte lijnen, dialoog, en samenwerking. Belangrijk onderdeel in de
organisatie is de interne communicatie; elkaar kennen en waarderen, een aandeel hebben in
de gezamenlijke ambitie, vieren van successen, steun bieden waar nodig.
Bijzondere aandacht vraagt de toenemende deelname van vluchtelingen in de organisatie. Dit
versterkt de kwaliteit en het draagvlak van ons programma, en biedt mensen de kans zich op
basis van gelijkwaardigheid in te zetten.
Het grote aantal mensen dat op BOOST af komt, de toenemende diversiteit in hun behoeften
en ons programma, en de dynamiek van de organisatie, vragen om een sterke en toegewijde
staf.
De mensen
BOOST kent een zeer divers samengestelde groep vrijwilligers. De diversiteit onder de
medewerkers is zo mogelijk nog groter dan die onder de vluchtelingen. Hoogopgeleide
mensen met pensioen, studenten die stage lopen, migranten uit de buurt, en steeds meer
vluchtelingen.
Nieuwkomers die eerst in de taalles zaten, ontwikkelen zich en leveren een bijdrage. Zij zijn
gemotiveerd om ‘iets terug te doen’, niet alleen in de organisatie, maar vaak ook in het
ondersteunen van andere vluchtelingen. Langzaam maar zeker wennen vluchtelingen aan het
idee dat je je vrijwillige inzet in Nederland ook kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen,
en prima kunt vermelden op je cv.
De mogelijkheden om mee te doen bij BOOST zijn legio; in het beheer van het pand, de
keuken en koffiebar, communicatie en representatie, in het organiseren van
programmaonderdelen en bijeenkomsten, op het kantoor, of in een adviesgroep. Alle
werkzaamheden maken deel uit van een cluster, met een coördinator die de vrijwilligers
coacht en faciliteert. De open sfeer en de locatie bieden altijd ruimte voor nieuwe initiatieven
die aansluiten op de ambities van BOOST.
Uitdagingen en acties voor 2019:
1. In 2019 willen we de deelname van vluchtelingen bij BOOST nog verder stimuleren. En
versterken, door het aanbieden van trainingen voor zowel oude als nieuwe
Amsterdammers.
2. We zoeken naar vormen om de structurele inbreng van vluchtelingen bij de organisatie
en strategie van BOOST nog te vergroten. We stimuleren dat vluchtelingen binnen
BOOST activiteiten ontwikkelen.
3. BOOST is van ons allemaal. We zoeken steeds naar vormen van gezamenlijk
aandeelhouderschap, en proberen dat vorm te geven met dialoog- en
platformbijeenkomsten waar we de dagelijkse gang van zaken binnen BOOST en de
koers van BOOST bespreken.
4. De vrijwillige inzet en de betrokkenheid van velen vormen het hart van BOOST. De
komende jaren willen wij vrijwilligers beter faciliteren met training, intervisie of
coaching. De wensen worden geïnventariseerd en de mogelijkheden om hier
ondersteuning bij de krijgen worden onderzocht. Het eerste succesvolle
“personeelsfeest” voor onze vrijwilligers in 2018, willen we in 2019 zeker herhalen
5. De werkzaamheden van de vele vrijwilligers worden gefaciliteerd door een kleine staf
van betaalde medewerkers. Zij dragen o.a. zorg voor de coördinatie en het aanjagen
van activiteiten, de coördinatie van het beheer van het pand, de coördinatie van
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vrijwilligers, communicatie, kantoorwerkzaamheden, en de doorontwikkeling van het
project. De nieuwe activiteiten en ontwikkelingen in het komende jaar vragen om een
goede voorbereiding, afstemming en inbedding.
De plek
BOOST heeft zich het afgelopen jaar genesteld in het pand aan de Danie Theronstraat. We
zitten hier uitstekend, het gebouw past; we hebben ons ernaar gevoegd. Het pand heeft een
heel eigen indeling, maar biedt voldoende ruimte voor de huidige activiteiten van BOOST. Bij
toename van het aantal activiteiten moet vooral gekeken worden naar de mogelijkheid om
meer activiteiten in de middag te plannen; ’s ochtends is het pand helemaal vol.
Uitdagingen en acties voor 2019:
1. De ontmoetingsruimte en de keuken zijn voor intensiever gebruik eigenlijk wat klein,
maar daar is weinig aan te doen. Mogelijk zou een bescheiden tweede voorziening
voor kleine catering op een andere plek in het pand dat kunnen ondervangen.
2. Om de activiteiten op een plezierige manier te kunnen uitvoeren, is het nodig om meer
aandacht te besteden aan het dagelijks beheer (schoonmaak, portier/gastheerschap)
3. We willen graag toewerken naar duurzame afspraken met de gemeente over het
gebruik van het pand. Het pand wordt nu om niet door de gemeente in gebruik
gegeven aan BOOST. We willen toewerken naar een reguliere huursituatie, mits dit
voor BOOST financieel haalbaar is. Het pand is slecht geïsoleerd, wat leidt tot hoge
energielasten. Hierover gaan we ook graag met de gemeente in gesprek.
4. We willen het gebruik van het pand verder optimaliseren door gecombineerd gebruik
van ruimtes voor eigen activiteiten en die van partijen die het programma of de
ontmoeting versterken, incidenteel en structureel. Een toenemend aantal organisaties
ziet de bijzondere meerwaarde van BOOST voor vluchtelingen en wil daar graag aan
bijdragen en van mee profiteren.
5. BOOST heeft een goede relatie met de buurt. Veel mensen uit de buurt doen actief
mee; er is veel draagvlak voor de activiteiten van BOOST in de buurt en er is een
uitstekende relatie met de omwonenden. Hierin willen we blijven investeren.
6. Samenwerking
BOOST is voor haar activiteiten allereerst afhankelijk van samenwerking met de vele burgers
die zich willen inzetten, maar ook van de samenwerking met allerlei organisaties en
overheden. Onze inzet is om deze samenwerking in 2019 verder uit te bouwen. Want
samenwerking is voor Boost essentieel.
•

•

Samenwerken in programma
Veel organisaties verzorgen activiteiten die een aanvulling vormen op de activiteiten
van BOOST, en omgekeerd. Door samenwerking kunnen we de deelnemers een
completer programma bieden, en inspelen op de wensen die bij hen leven. BOOST is
ook een vindplaats waar het aanbod van andere partijen soms eenvoudiger effectief
gemaakt kan worden. Het afgelopen jaar zijn activiteiten ontwikkeld in samenwerking
met onderwijsinstellingen, verschillende onderdelen van de gemeente, de politie,
welzijns- en zorginstellingen, andere initiatieven voor vluchtelingen, theatermakers enz.
We willen deze programmatische samenwerking in 2019 graag verder uitbreiden.
Gezamenlijk monitoren, doorontwikkelen, impact meten.
BOOST is een plek die ruimte biedt voor trial and error. Oppakken van problemen die
zich voordoen zonder dat hiervoor een langdurige beleidsmatige discussie nodig is. Al
doende leer je wat wel en niet werkt. Aan de andere kant proberen we vat te krijgen op
de impact van ons handelen door de effecten te monitoren en te meten. We doen dit
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•

•

7.

vaak in samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen. We zoeken naar
nieuwe manieren, zoals het impactcafé, en ontwikkelen enquêtes in de eigen taal om
meer vluchtelingen te bereiken en kritische feedback te organiseren.
Kennisdelen
BOOST wil graag het gesprek aangaan over de inhoud en de effecten van onze
activiteiten. We kijken hierbij met name naar onderwijsinstellingen als de Vrije
Universiteit , de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, die
ons kunnen helpen om feedback te organiseren, onze aanpak verder te ontwikkelen en
de impact van onze werkzaamheden te meten. Tegelijk voeren we ook graag het
gesprek met de gemeente en andere partners over de algemene vraag op welke
manier integratie vorm moet krijgen, wat goed werkt en wat niet.
Meerjarige verbinding
BOOST wil de eerste helft van 2019 benutten om samen met haar belangrijkste
financiële samenwerkingspartners te zoeken naar vormen waarin het project voor
enkele jaren op voldoende steun kan rekenen. De ambitie is om een bijdrage aan de
stad te blijven leveren zolang de integratie van vluchtelingen in Amsterdam daar bij
gebaat is. Mede met het oog op de verschuiving van verantwoordelijkheid voor
inburgering van rijk naar gemeente in 2020, willen we zoeken naar manieren om de
opgebouwde inzet vanuit de lokale samenleving voor de stad te behouden.
Financiën

BOOST is een organisatie die voor een groot deel drijft op de activiteiten van onze ruim 100
vrijwilligers. Toch moet BOOST ook kosten maken om te kunnen functioneren.
Onderstaande begroting geeft een overzicht van de inkomsten en uitgaven die BOOST
verwacht in 2019 te zullen boeken.
Uitgaven
Huisvesting

€

100.500

Organisatie

€

145.100

Programma

€

170.000

TOTAAL uitgaven

€

415.600

Subsidies overheid

€

175.000

Bijdragen goede doelen

€

200.000

In gebruik geven ruimtes

€

30.500

Overige inkomsten

€

10.000

TOTAAL inkomsten

€

415.600

Inkomsten
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Korte toelichting op de begroting
Huisvesting
Het pand waarin BOOST haar activiteiten ontplooit, is in gebruik gegeven door de gemeente
Amsterdam. BOOST betaalt geen huur, maar wel de lasten van gas, licht en water. Daarnaast
maken we kosten voor het beheer van het pand, kleine verbouwingen, reparaties, onderhoud
en schoonmaak. Ook betaalt BOOST een aantal belastingen en heffingen die betrekking
hebben op het pand.
De stookkosten van het pand zijn bijzonder hoog doordat het pand niet is geïsoleerd. Door
een zorgvuldig stookgedrag proberen we deze kosten te beperken.
Organisatie
Om BOOST als organisatie te kunnen laten functioneren, moeten kosten worden gemaakt
voor projectleiding, de coördinatie van de activiteiten, de administratie en het secretariaat,
ondersteuning van vrijwilligers, en voor de communicatie. Ook de kosten van de accountant,
de boekhouding, bureaukosten, automatisering, website enz. vallen onder deze post. Voor de
eerste helft van 2019 is ook een bedrag opgenomen voor extra fondsenwerving.
Programma
BOOST ontplooit een veelheid aan activiteiten, zoals taallessen, taalcafé,
huiswerkbegeleiding, fietsles, toeleiding naar opleidingen en werk, ontmoeting en
programmering van bijeenkomsten en info-cafés. Om deze programmering vorm te geven, te
faciliteren en verder te ontwikkelen, zijn organiserende en coördinerende werkzaamheden
noodzakelijk en moeten er materiële kosten worden gemaakt. In 2019 gaan we specifiek voor
ongedocumenteerde vluchtelingen met samenwerking opzetten met enkele collegaorganisaties in de stad.
Inkomsten
Om deze uitgaven te kunnen doen, moet BOOST voldoende inkomsten verwerven. Voor het
grootste deel is BOOST hiervoor aangewezen op subsidies van de gemeente Amsterdam en
van een groot aantal goede doelenstichtingen. BOOST streeft ernaar om de afhankelijkheid
van subsidies te verminderen door inkomsten te verwerven uit de door ons ontplooide
activiteiten, bijvoorbeeld waar wij activiteiten ontplooien die anders door de gemeente elders
zouden moeten worden ingekocht.
Zowel met de gemeente Amsterdam als met een aantal goede doelen stichtingen zijn
gesprekken gaande over het realiseren van de geraamde inkomsten.
BOOST wil daarnaast zelf inkomsten generen in de vorm van crowdfunding.
Het aandeel van de eigen inkomsten vergroten we in 2019 ook door een intensiever gebruik
van het pand; zowel door incidentele verhuringen als door reguliere ingebruikgeving aan
partners die inhoudelijk ook een bijdrage leveren aan het programma van BOOST of aan de
uitwisseling en dynamiek in het pand. Verschillende partijen hebben concrete belangstelling
getoond om ‘bij ons in te trekken’. De relativering past dat het overgrote deel van het
programma van BOOST door de vrijwillige community wordt gerealiseerd, waar moeilijk op
verdiend kan worden.

____________________________
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