
Beleidsplan op hoofdlijnen:  
Venserpolder is een jonge wijk met veel potentie. Het heeft een gunstige ligging en wordt omringd 
door grote bedrijven. De huizen zijn er betaalbaar. Er wonen veel kinderen! Ondanks deze 
eigenschappen heeft een groot deel van de bewoners problemen op meerdere leefgebieden. De 
werkloosheid is er hoger dan in de rest van Zuidoost en Amsterdam, en dat geldt ook voor het aantal 
mensen dat schulden heeft. Deze cijfers zien we ook terug onder de jeugd. De Citoscores zijn lager 
dan gemiddeld en veel kinderen groeien op in een minimumhuishouden. De kinderen zijn de dupe 
van deze problemen, zij hebben minder toekomstperspectief.  
 
Stichting 1-0 Voor! heeft een aanpak ontwikkeld die kinderen handvaten wil bieden voor een betere 
toekomst. 1-0 Voor! realiseert dit doel door excursies te verzorgen. 1-0 Voor! zorgt voor invulling van 
vrije tijd van de kinderen. We richten ons op educatieve-, muzikale-, creatieve- en sportieve 
activiteiten. De kinderen worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen tot individuen die niet 
alleen hun startkwalificatie halen, maar bovenal de weg naar boven vinden op de maatschappelijke 
ladder. Wij bieden een plek van stabiliteit en ruimte om te groeien in een vertrouwde omgeving. De 
aanmelding van de kinderen verloopt via de scholen.  
 
1-0 Voor! onderscheidt zich door de focus op de ontwikkeling en persoonlijke groei van kinderen. Dit 
betekent niet dat ouders niet worden betrokken bij het aanbod van 1-0 Voor! Ze worden 
meegenomen en ondersteunen hun kinderen. Ook vormt 1-0 Voor! de brug naar partners als de 
ouder- en kindadviseurs, jeugdgeneralisten van het Samen Doen-team, de buurtwerkkamer 
MultiBron, en het gezondheidscentrum. Daarnaast schakelen wij externe expertise in als wij dit nodig 
achten.  
 
De verwachting van de vernieuwende benadering van 1-0 Voor! is dat kinderen in Venserpolder zich 
significant beter ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen dan wanneer zij niet aan de excursies 1-0 
Voor! zouden deelnemen. Uiteindelijk zullen meer kinderen dan voorheen hun startkwalificatie 
behalen, een hoger percentage zal een havo/vwo-diploma halen. Beter op der hoogte zijn van wat er 
speelt in de wereld. Dit zal een preventief effect hebben op de toekomstige problematiek van de 
wijk. Zo zal 1-0 Voor! ook een sociale functie binnen de wijk vervullen. Kinderen staan door mee te 
doen met 1-0 Voor! vanaf het eerste moment met 1-0 voor. 


