
wat bewoners beweegt

Colofon
Eigenzinnig is een uitgave 
van Stichting Eigenwijks, 
organisatie van samenwerkende 
wijkbewoners in Nieuw-West.

Redactie: 
Diana Muller, Dorèndel Overmars, 
Lieke Mensink en 
Dick Glastra van Loon 

Opmaak: Stephan de Smet 
Oplage: 1000 exemplaren

Redactie adres: 
Stichting Eigenwijks
Jan Tooropstraat 6,
1062 BM Amsterdam
Telefoon: 020 346 06 70
Email: info@eigenwijks.nl
Website: www.eigenwijks.nl

Jaargang 14
Nummer 2
December 2016

Er zijn veel spanningen in de samenleving. 
Fijnmazige netwerken zijn daardoor 

belangrijker dan ooit. 

Met deze editie van Eigenzinnig willen wij bijdragen 

aan dit besef. Met name bij diegenen die beslissingen 

nemen over de financiering van het bouwen en 

onderhouden van die netwerken. 

Niet kapot te 
krijgen!



‘In de haarvaten van de 
samenleving zitten’

Veiligheid
“Samen met mijn collega Sander van de Koot stuur ik een team 
van 135 mensen aan. Nieuw-West is verdeeld onder twee 
basisteams. Wij kijken naar het veiligheidsvraagstuk in Osdorp, 
De Aker, een deel van Slotervaart, (Nieuw) Sloten en de Oever-
landen. De veiligheid in Nieuw-West is de afgelopen twee jaar 
echt verbeterd. De criminaliteitscijfers dalen, maar de beleving 
van bewoners sluit hier nog niet bij aan. De zogeheten subjec-
tieve veiligheidsbeleving is laag.”

Politie van iedereen
“Het vertrouwen in de politie van Nieuw-West kan veel beter. 
Alle collega’s zijn belangrijk bij het vergroten van het vertrou-
wen, de Wijkagenten in het bijzonder. Zij zijn ons gezicht en 
gaan het gesprek aan met bewoners. Daarnaast versterken 
partners de sociale cohesie in de wijk. Een organisatie als 
Eigenwijks heeft daar een belangrijke rol in. Mensen in hun 
kracht zetten en uit hun isolement halen begint daar. Onze wijk-
agenten hebben intensief contact met de Huizen van de Wijk. 
Zij houden daar spreekuren en leggen hun oor te luisteren. Ook 
weten de opbouwwerkers bewoners soms te overtuigen dat de 
politie echt wat kan betekenen.”

Aanslag
“Het is in België, Turkije, Frankrijk en Duitsland al gebeurd, dus 
het is niet uit te sluiten dat het ook in Nederland gebeurt. Dan 

is de uitdaging om spanningen die ontstaan te temperen en de 
rust snel te laten wederkeren.”

Spanningen
“Het is hier niet zoals in Molenbeek en de Parijse voorsteden. 
Het verschil met België en Frankrijk is dat wij en het stadsdeel 
midden in de wijk aanwezig zijn. Daar komt de politie niet eens 
in die wijk. Wij willen juist in de haarvaten van de samenle-
ving zitten. Dat zie je ook in de stedelijke vernieuwing. Hier in 
Nieuw-West tref je geen getto’s aan zoals daar. In Amsterdam 
wordt echt veel energie gestoken in scholing, het tegengaan 
van werkloosheid, wijken schoonhouden. We investeren in 
de relatie met de burger. Dat gebeurt door veel verschillende 
partners met ieder zijn eigen functie.”

Bezuinigingen
“Het zou jammer zijn als initiatieven teniet worden gedaan die 
een bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk. Daar 
komen veel kwetsbare groepen bij die ondersteuning nodig 
hebben.”

Hangjongeren 
“Ik heb vroeger ook gehangen; baldadigheid hoort bij jong 
zijn. Nieuw-West kent een grote populatie jongeren. Een klein 
percentage daarvan is crimineel, daar maken we ons zorgen 
over en we doen er alles aan om dit aan te pakken. Gelukkig 
zien we ook veel mooie ontwikkelingen en voorbeelden. Als 
zestienjarige onderzoek je wie je bent en wie je wil zijn. Daar 
moeten we niet van schrikken. De een valt terug op het geloof 
en de ander zoekt het vooral in het stappen. Maar… als je 
in die zoektocht zit en het idee hebt geen deel te zijn van de 
samenleving, kan dat een voedingsbodem zijn voor criminaliteit 
of radicalisering.”

Etnisch profileren
“Met de jongeren die het goed doen heeft de politie over het 
algemeen weinig contact. We proberen toch verbinding te 
zoeken. Pasgeleden bezocht een groep van 90 jongeren ons 
bureau aan de Meer en Vaart. We bespreken dan wat we van 
elkaar vinden en hoe we naar elkaar kijken. Etnisch profileren 
komt dan aan bod. Dat gebeurt, daar moeten we ons bewust 
van zijn en niet te krampachtig over doen. Het komt in de 
samenleving voor en zal dus ook binnen de politie gebeuren. 
Dat jongeren vaker de fout in gaan dan een vrouw van veertig, 

‘De wijk is de wereld 
geworden’

Op zijn 22-ste ontdekte Ben Nassir Bouayad (45) dat zijn ‘twee linkerhanden’ slecht combineerden met 

de technische opleiding die hij op dat moment volgde. Hij verliet school en solliciteerde bij de politie. 

Daar was hij in 1993 een van de eerste agenten van Marokkaanse komaf. Samen met PvdA-icoon Ahmed 

Marcouch zat hij acht jaar ‘op de wagen’ in Oost. In de jaren die volgden maakte hij meermaals promotie. 

Inmiddels is hij als teamchef verantwoordelijk voor de veiligheid van half Nieuw-West. 

Ben Nassir Bouayad. Foto: Shirley Brandeis



mag echter geen reden zijn om iemand te controleren. Ik geef 
mijn collega’s mee dat ze iemand alleen aan de kant zetten op 
basis van afwijkend gedrag en niet op basis van een onderbuik-
gevoel.” 

De politie discrimineert
“Waar ik moeite mee heb is dat jongeren roepen dat de politie 
altijd discrimineert. Als ik ergens een hekel aan heb dan is het 
onrecht! Ik zou niet willen werken bij een bedrijf dat discrimi-
neert. We zijn een van de beste politiediensten van Europa, 
maar in een organisatie waar 6000 man werkt gebeuren soms 
dingen die niet goed zijn. Maar als politie hebben we de taak 
om jongeren goed uit te leggen waarom ze aan de kant zijn 
gezet. Vaak is het geen etnisch profileren, maar worden ze aan 
de kant gezet omdat ze bijvoorbeeld een verkeersovertreding 
begaan.”

Top 600
“De tijden zijn behoorlijk veranderd. Na de moord op Theo van 
Gogh in 2004 en de steekpartijen op Bureau Allebéplein en het 
Tec-college in 2007 hebben we flink geïnvesteerd in recher-
checapaciteit en een goede integrale aanpak zoals de Top 
600. In die periode was het jeugdprobleem hier wel heel fors. 
Er was een grote groep die geen uitzicht had op een positieve 
toekomst. Die jongeren dreigden in een isolement te raken. We 
hadden acht probleemgroepen. Dat hebben we teruggebracht 
naar twee groepen. Als politie en partners is het de uitdaging 
om die focus te houden en nog meer te investeren in samen-
werking. Samen zijn we in staat om de jeugdproblematiek 
tegen te gaan.

Verharding in de samenleving
 “Ik maak me zorgen over de verharding in de samenleving: 
die uitgesproken tegenstellingen en polarisatie die gaande is. 
Nederland is van oudsher het land van diversiteit en verdraag-
zaamheid. Hoe we nu als samenleving reageren op bijvoor-
beeld een groep vluchtelingen die huis en haard hebben verla-
ten... Daar maak ik me echt zorgen over. Het is belangrijk dat 
iedereen het gevoel heeft dat er in Amsterdam Nieuw-West een 
plek voor je is, of je nou homoseksueel bent, jood of moslim. 
Maar mensen leven veel mondialer. Waar je het tien jaar terug 
moest hebben van het achtuurjournaal, weten we nu binnen 
twee minuten wat er elders in de wereld gebeurt en dat heeft 
direct invloed op onze wijken. De wijk is de wereld geworden.” 

Vroeger
“Ik groeide op in Oud-West en ging vaak voetballen op het 
Cremerplein. Daar hingen we soms tot diep in de nacht, maar 
ik moest het niet in m’n hoofd halen om door een agent te 
worden thuisgebracht. Jongeren hebben een kader nodig, dat 
kreeg ik. Mijn ouders waren eerste generatie migranten en mijn 
vader was veel aan het werk. De waarden bij ons waren helder: 
thuiszitten was geen optie. Ik heb altijd gewerkt, van jongs af 
aan: een krantenwijk in de ochtend en middag vanaf het begin 
van de middelbare school en op zaterdag in de supermarkt. 
Ik kreeg mee dat je er bent om de samenleving te dienen, het 
tegengaan van onrecht zat er toen al in. Mijn kinderen geef ik 
dezelfde waarden mee: er is veel mogelijk, maar je moet het 
zelf doen.”

‘Ik wil niet werken bij een 
bedrijf dat discrimineert’

Ben Nassir Bouayad en collega’s. Foto’s: Shirley Brandeis



De wereld leek volkomen ontwricht na de 

aanslagen op 11 september 2001. Welke impact 

zou dit hebben op de samenleving in de buurten 

van Amsterdam Nieuw-West? Ik werd benaderd 

door het toenmalige stadsdeel Geuzenveld-

Slotermeer. Zij vreesden dat bewoners met de 

ruggen naar elkaar zouden komen te staan en 

wilden de temperatuur in de straat meten. Of ik 

ideeën had hoe zij dat het beste konden doen. 

Burgemeester Job Cohen kwam eind 2004 poolshoogte nemen 
bij een grote en diverse groep bewoners van Slotervaart over 
de impact van de moord op Theo van Gogh door buurtgenoot 
Mohammed Bouyeri. Hij was aangenaam verrast over het 
saamhorigheidsgevoel onder de bewoners en dat zelfs zo’n 
ingrijpende gebeurtenis bewoners niet uit elkaar had gespeeld.
Na de reeks van aanslagen in het afgelopen jaar werd mij 
regelmatig gevraagd welke impact dit had op het omgaan met 
elkaar van bewoners in Nieuw-West. 
En bij elk van deze ingrijpende gebeurtenissen realiseerde ik 

me: ja, het had impact op bewoners van Nieuw-West; en nee, 
het leidde niet tot vervreemding, mensen gingen niet ineens 
totaal anders met elkaar om, kwamen niet met de ruggen tegen 
elkaar te staan. Maar hoe komt dat eigenlijk? Wat is het recept 
voor een samenleving die in de basis stabiel is? Het antwoord 
is kort samengevat: Investeer structureel in het bouwen en 
onderhouden van fijnmazige netwerken! 

Opbouwwerk
Tijdens de viering van ons 50-jarig bestaan hield de toenmalige 
directeur van het Institute for Migration and Ethnic Studies, 
Jean Tillie, een vlammend betoog over het belang van fijnma-
zige netwerken. Toenmalig stadsdeelvoorzitter van Slotervaart 
Ahmed Marcouch onderstreepte dit nog eens met de uitspraak 
dat hij om die reden het opbouwwerk in Slotervaart opnieuw 
op de kaart heeft gezet. Ik laat in het midden of die eer hem 
toekomt, maar hij had zeker een punt. Zoals de politie primair 
tot taak heeft toe te zien op de veiligheid in de samenleving, 
zo heeft het opbouwwerk primair de taak zich bezig te hou-
den met de opbouw van onze samenleving op het niveau 
van straten, buurten en wijken. Wie wonen er, wat houdt hen 
bezig, hoe verhouden bewoners zich tot elkaar? Waar gaat het 
goed, waar wringt het, waar moet aan gesleuteld worden? Een 
beroepskracht, die zich het beste laat vergelijken met een spin. 
Voortdurend aan het bewegen tussen bewoners, professionals, 

Vertrouwen op fijnmazige 
netwerken

Dag van de Dialoog. Foto: Shirley Brandeis



politici en anderen die van belang kunnen zijn voor het wel en 
wee in de buurt. Telkens draadjes leggend tussen de personen 
die iets voor elkaar kunnen betekenen. Bij uitstek de behoeder 
van de fijnmazige netwerken. 

Het belang van fijnmazige netwerken
Maar waarom zijn die fijnmazige netwerken dan zo belangrijk? 
In het perfecte en meest fijnmazige netwerk van personen 
kan je er 100 procent op rekenen dat als jij tegen je buurman 
zegt dat je ziek bent, alle anderen personen in dat netwerk 
dit ook te weten komen. Iedereen in het netwerk is op een 
of andere manier met iedereen verbonden. In de praktijk 
bestaan fijnmazige netwerken als een zo groot, breed en divers 
mogelijke groep mensen contact met elkaar heeft op diverse 
momenten in wisselende samenstelling en op verschillende 
manieren. De spin in dat ‘web’ weet precies bij wie hij moet zijn 
als er aanleiding is om het netwerk te mobiliseren. 

Op de avond van 11 september 2001 zou een belangrijke 
inspraakavond over bewonersparticipatie plaatsvinden. Stads-
deel vroeg ons of het wel verstandig was deze avond doorgang 
te laten vinden. Met onze toegang tot het bewonersnetwerk 
konden we snel de temperatuur meten en een inschatting 
maken van de sfeer. En van wat er nodig was. De avond verliep 
prima en er was gepaste aandacht voor de verschrikkelijke 
gebeurtenissen. 

De moord op Theo van Gogh werd gepleegd door een buurtbe-
woner die ook nog eens actief was in diverse buurtactiviteiten. 
Bovendien had de moordenaar een religieus motief, waar-
door de kans op spanningen tussen bewoners groot was. Het 
fijnmazige netwerk van bewoners en professionals draaide in 
die tijd op volle toeren. Bij elkaar komen, met elkaar praten, 
vragen en doorvragen, emoties de ruimte geven. Niet één keer, 

Sinds 2001 wordt de aanslag jaarlijks herdacht. Foto: Anton Havelaar / Shutterstock.com11 september 2001, een datum die in ieders geheugen gegrift 
staat.Foto: Dan Howell / Shutterstock.com

niet twee keer, maar talloze keren op verschillende momenten 
in verschillende samenstellingen. Escalatie bleef uit, er heerste 
een relatieve rust en een gezonde verstandhouding. Dankzij de 
werking van het fijnmazige netwerk en de rol van het opbouw-
werk daarin. 

Maar niet alleen bij dit soort negatieve aanleidingen manifes-
teert zich het belang van fijnmazige netwerken. Elkaar kennen 
betekent ook dat je wat van elkaar kunt leren en dat je voor 
elkaar van betekenis kunt zijn. Hoe meer mensen je kent, hoe 
meer je daarvan profiteert. Vrijwilligers en deelnemers van de 
computerlessen van Digiwijks leren van elkaar. Velen van hen 
zouden op een andere manier nooit contact met elkaar hebben 
gehad. Bewoners die activiteiten organiseren in de Huizen van 
de Wijk komen elkaar tegen, drinken een bakje koffie, maken 
een praatje en komen dus meer van elkaar te weten. Leden 
van Bewonersregiegroepen klaren samen de klus van beoorde-
ling van bewonersinitiatieven. Zij komen regelmatig bij elkaar 
en discussiëren in een samenstelling die niet vanzelfsprekend 
is. Op Facebook, Nextdoor en Instagram ontstaan ontelbare 
contacten, die in het ‘echte’ leven vrijwel uitgesloten zijn. Ook 
op die manier komen we een beetje meer te weten over elkaar 
en over wat er speelt onder de bewoners en in de buurten.

Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen die er toe leiden dat 
heel veel verschillende mensen op heel veel verschillende 
manieren en momenten contact hebben met elkaar. Met als 
resultaat dat we geen vreemden voor elkaar zijn. Dat we van 
betekenis kunnen zijn voor elkaar en dat we in spannende 
tijden elkaar weten te vinden.

Dick Glastra van Loon
directeur Eigenwijks



Hoe is Young Nieuw West ontstaan?
Mourad “De officiële oprichting was op 16 december 2013, 
maar ik was er al in 2009 mee bezig. Toen was de JAR (Jon-
gerenadviesraad) net opgeheven en ik vond dat er wel een 
jongerenplatform nodig was in Nieuw-West. Eentje die niet 
alleen advies gaf, maar ook interactie creëerde. Ik had het druk 
met school en werk en er was een fusie aan de gang bij de 
stadsdelen, dus niemand gaf me een richting. Later sprak ik er 
met Gulsum over, toen kwam het plan op papier en werd het 
concreet.”

Wat voor jongeren zijn actief bij jullie?
Gulsum “We hebben een actieve kerngroep van acht leden 
die ideeën heeft voor evenementen en die organiseert. Dat zijn 
hele verschillenden jongeren. Sommigen zitten nog op school, 
anderen op het mbo of hbo en sommigen werken.”
Mourad “Onze achterban bestaat uit honderden jongeren, man 
en vrouw. Een groot deel daarvan is Marokkaans, maar we zijn 
er voor alle jongeren. Het doet er niet toe wat je achtergrond is.” 
Gulsum “Ik ben Turks maar nooit zo bezig met waar iemand 
vandaan komt. Je zoekt in gesprekken naar raakvlakken en op 
het moment dat je die vindt, staat afkomst helemaal niet in de 
weg.” 

Wat brengen jullie over aan jongeren?
Gulsum “Ik heb rechten gestudeerd, toen ik net was afgestu-
deerd ontdekte ik dat ik nog helemaal geen netwerk had. Je 
kan heel veel goede sollicitaties schrijven, maar een netwerk is 

echt belangrijk! Ik probeer ze de informatie mee te geven die ik 
miste en die belangrijk is voor hun toekomst.”
Mourad “Young Nieuw West is niet alleen school- of werkge-
relateerd. Veel jongeren benutten hun talent minimaal, wij leren 
ze om verder te kijken dan hun neus lang is.”
Gulsum “We gaan de dialoog aan over thema’s die jongeren 
interessant vinden, zoals opleiding, identiteit en veiligheid. De 
kracht van Young Nieuw West is dat wij de succesvolle jonge-
ren mengen met de jongeren die denken: ‘wat wil ik nou met 
m’n leven’. Er zijn genoeg rolmodellen in de wijk, die zetten wij 
graag in de spotlights.
Mourad “We kunnen daar een profvoetballer voor inzetten, 
maar die heeft echt een bepaald talent. Juist door jongeren uit 
de wijk die het goed doen een podium te bieden, prikkelen we 
de anderen.” 

Jullie zijn opgegroeid in Nieuw-West en hebben een 
multiculturele achtergrond, hoe was dat?
Mourad “Ik zat op de Ru Paréschool in Slotervaart, onze klas 
bestond voornamelijk uit allochtone kinderen. In groep 8 had ik 
een Surinaamse juffrouw. We kregen geen muziekles van haar, 
maar extra Nederlands en wiskunde. Zij zei: ‘Jullie moeten je 
hele leven twee keer zo hard je best doen.’ Ik was er toen op 
tegen, maar heb inmiddels ontdekt dat kansen niet altijd eerlijk 
verdeeld zijn. In mijn werkloopbaan heb ik dat ook meege-
maakt. Organisaties willen graag diversiteit. Dat zie je dan op 
de ‘begane grond’, maar de managementlaag is helemaal niet 
zo divers. Ik blijf het, ondanks dat er soms moeilijke situaties 
zijn, toch positief bekijken. Ik kan tien keer een ‘nee’ krijgen, 
maar wacht op die elfde keer dat ik de ‘ja’ krijg. Het is wel 
belangrijk om onderscheid te maken: soms gaat om je etnische 
achtergrond, maar soms ook om je kwaliteiten.”
Gulsum “Ik zei toen ik zeven jaar oud was al dat ik advocaat 
wilde worden, maar werd vanaf de basisschool geconfronteerd 
met belemmeringen. Zo wilde ik naar het Spinoza-lyceum, 
maar vond mijn school mij niet geschikt. Mijn ouders stonden 
achter me en ik heb een lieve Nederlandse buurvrouw die 
me geholpen heeft. Zo ben ik toch op het Spinoza terecht 
gekomen. Als een aantal mensen je begrijpt en steunt is dat 
voldoende. Inmiddels creëer ik op mijn advocatenkantoor sta-
geplekken voor jongeren.” 

Zijn jullie zelf ook een rolmodel? 
Mourad “Heel veel meiden respecteren Gulsum en kijken heel 
erg naar haar op. Ze jaagt haar dromen na.” 
Gulsum “Ik merk inderdaad dat sommige meiden motivatie 

‘Iemand groeit door 
het krijgen van een 

compliment’

Prikkelen met rolmodellen 
uit Nieuw-West

Van talentenshow tot dialoogavond en voetballen met toekomstige werkgevers. Young Nieuw West organiseert 
diverse evenementen voor jongeren in de wijk. Oprichters Mourad El Otmani (32) en Gulsum Cekiç (30) hebben 
een druk bestaan als jongerenwerker en advocaat. Beiden zijn actief bij Sportmani, waar wekelijks tientallen 
jongeren kickboksles krijgen én zetten zich in voor de toekomst en ontwikkeling van jongeren uit Nieuw-West. 

Mourad El Otmani en Gulsum Cekiç. Foto: Rachida Daoudi



halen uit wat ik doe. Ik kan niet iedereen op de voet volgen, 
maar probeer wel aanwezig te zijn op belangrijke momenten. 
Bijvoorbeeld bij een diploma-uitreiking van een van mijn leerlin-
gen. Daar word ik dan weer gemotiveerd van.”
Mourad “Het contact dat wij hebben met jongeren is in jaren 
opgebouwd. Het respect dat je krijgt, is persoonlijk. We weten 
dat iedereen druk is met zijn eigen dingetje, maar op belang-
rijke momenten vinden we elkaar.”

Speelt Young Nieuw West een rol bij het voorkomen 
van radicalisering? 
Mourad “Het lijkt door de berichten die het nieuws halen wel 
eens alsof de hele wereld een hekel heeft aan moslims. Ik weet 
dat er ook positief denkende mensen zijn, maar daar staan veel 
jongeren niet bij stil. Soms heb ik hele scherpe gesprekken 
over hun mening. Dan trek ik een duidelijke lijn: wat fout is, is 
fout. Ik ken jongeren die op het punt stonden om ‘af te reizen’, 
maar toch inzagen dat het verkeerd was. Veel jongeren die roe-
pen dat ze anti-Amerika en pro-Palestina zijn en daar naartoe 
willen om te helpen, hebben meestal veel tegenslagen in hun 
dagelijks leven. Ze ervaren een totaal gebrek aan erkenning. 
Wij geven ze de erkenning die ze in hun omgeving niet krijgen 
en zeker ook niet via de tv of radio.
Gulsum “Iemand groeit door het krijgen van een compliment.”

Hoe belangrijk is dit soort werk in een wijk?
Gulsum “Naar aanleiding van wat er gebeurde met die jon-
geren in Zaandam, maakte ik al een grapje: ‘Moeten we niet 
uitbreiden?...’ Ik kan me niet voorstellen dat zoiets hier nog 
gebeurt.”
Mourad “Vijftien jaar geleden durfde niemand te fietsen over 
het Allebéplein. Nu staat het er vol met bakfietsen. Nieuw-West 
is van achterstandswijk naar voorbeeldgebied gegaan. De wijk 
heeft een traditie van goed sociaal werk en dat voorkomt uitslui-
ting van groepen. Ik vind dat wij echt een bruisend stadsdeel 
hebben. Eigenwijks ken ik al van toen ze nog alleen op de Jan 
Tooropstraat zaten. Ik weet hoe belangrijk hun rol is. In hun 
Huizen van de Wijk zitten mensen die meedenken en bekijken 
hoe je zaken makkelijker kunt realiseren, daar ben ik echt blij 
mee. Sowieso zijn de Huizen van de Wijk goede plekken. De 

buurt weet meestal: als ik iets wil doen, ga ik naar zo’n plek. 
Daar ontstaan de leuk ideeën die bewoners bij hun wijk betrek-
ken. In sommige stadsdelen gebeuren dat soort zaken gewoon 
heel weinig.”

Hoe worden de activiteiten van Young Nieuw West 
gefinancierd? 
Mourad “We zijn begonnen met voornamelijk te werken via 
bewonersinitiatieven. Onze tijd stoppen we er zelf in en soms 
ook onze eigen middelen. Dit jaar hebben we een opdracht 
gehad van het stadsdeel voor meerdere dialoogavonden. Door-
dat we geen structurele subsidie hebben, organiseren we nu 
niet iedere maand iets terwijl we dat best zouden willen.”
Gulsum “We hebben twee keer ‘Nieuw-West got talent’ georga-
niseerd. Een avond waarin jongeren hun talenten tonen, maar 
waar ook serieuze onderwerpen worden besproken. Bijvoor-
beeld een voormalig gedetineerde die zijn levensverhaal vertelt. 
Mourad “De eerste editie was in 2013 op het Comenius 
lyceum. Dat was een succes. Dus de tweede organiseerden 
we in de Blauwe zaal van De Meervaart. Die zat ook afgeladen 
vol. Het was zo leuk dat daar jongeren zaten die normaal nooit 
in een theaterzaal komen. Eigenlijk moet de gemeente dan 
toch zeggen: ‘We willen heel graag dat jullie dit volgend jaar 
weer organiseren, wat hebben jullie van ons nodig?’ Maar in 
2015 wilden wij weer, en dan proberen om de Rode zaal van 
de Meervaart te vullen. We dienden een subsidieverzoek in bij 
het stadsdeel. Dat werd afgewezen. Ik geloof best dat het plan 
niet op en top in elkaar zat. Maar op dat soort momenten wil 
je graag dat mensen ook gewoon kijken naar wat je al gedaan 
hebt. Vooral bij jongeren telt dat heel erg zwaar mee.” 
Gulsum “Je doet het vanuit je hart, omwille van de jongeren. 
Het is wel fijn dat mensen die dat zien daar dan concreet waar-
dering aan geven en niet alleen een schouderklopje.”

Wat zijn jullie toekomstplannen met Young Nieuw West?
Gulsum “We willen jongeren leren dat je jezelf ontwikkelt door 
iets te doen voor een ander. Wij bereiken al een grote groep 
maar willen dat nog verder uitbreiden en een professioneler 
platform worden.”
Mourad “We zijn een aanvulling op de huidige stijl jongeren-
werk, want wij werken met een leeftijd van 15 tot 27 jaar. Begin 
2017 willen we graag weer een talentenavond organiseren en 
we hebben plannen om zoiets als een collegetour op te zetten, 
met sprekers zoals Lodewijk Asscher en Anatol Kuschpeta en 
nog vele anderen.” 

Van zang en dans tot stand up comedy en spoken word, tijdens Nieuw-West 
Got talent in 2015 kwam het allemaal voorbij. Ook werden er awards uitgereikt 
aan succesvolle initiatieven uit de wijk. Foto: Rachida Daoudi

‘Ik blijf situaties  
positief bekijken’

Jongeren uit Slotervaart in gesprek over veiligheid en leefbaarheid in de wijk. 
Foto: Shirley Brandeis



Al die bewoners samen! Op pad, eten, in actie… 
Zij spinnen de ragfijne draadjes.

Een heel stevig web
Hoe bewonderend staan we vaak te kijken naar 

een mooi spinnenweb: zo knap gemaakt! Soms 

in een mum van tijd en soms een waar kunstwerk 

waar een tijd over is gedaan.

Eigenwijks begon als zo’n klein web: 58 jaar geleden sponnen we 
wat af in Slotervaart - Overtoomse Veld. Een groep vrijwilligers, met 
minimale subsidie van de overheid, begon het wijkopbouworgaan in 
die wijk en noemde het ‘een organisatie van samenwerkende wijkbe-
woners’. En al is onze slogan nu: wat bewoners beweegt, het prin-
cipe blijft hetzelfde, bewoners vormen de basis!

Het wijkopbouworgaan dat later Eigen-
wijks ging heten bouwde verder aan het 
web. Langzamerhand werd het een heel 
stevig web. Dat werd mogelijk gemaakt 
door fantastische medewerkers en 
financiële ondersteuning van de stede-
lijke overheid. Zij zorgden ook voor de 
nodige stormen die we het hoofd moes-
ten bieden om ons mooi gesponnen 
web in stand te houden en te kunnen 
vergroten. Maar in veel andere stads-
delen hebben wijkopbouworganen het 
loodje gelegd, zij zijn domweg wegbe-
zuinigd.

Bij ons is dat tot nog toe anders. Onze mondige bewoners nemen 
verantwoordelijkheid voor hun wijk. Ze willen iets moois realiseren 
en zoeken samenwerking met iedereen die actief is in de wijk, in 
de buurt, in de straat... Al die bewoners vormen samen als ragfijne 
draadjes een web. Zij gaan in protest als sociale voorzieningen 
worden wegbezuinigd, dan laten ze van zich horen en gaan de dis-
cussie aan om aan te tonen hoe belangrijk bewonersparticipatie 
is. Dat gaat echter niet altijd vanzelf. Je moet constant waakzaam 
zijn! Immers een web kan kapot. Ook kan er onherstelbare schade 
aan worden toegebracht.

Om bewoners te betrekken, het web stevig te houden en groter te maken 
is overleg en onderhoud nodig. Dat is wat Eigenwijks doet. Wij zijn steeds 
op zoek naar nieuwe dwarsverbindingen samen met bewoners die van alle 
windstreken in ons stadsdeel zijn komen wonen. Met een vrijwillig Dage-
lijks Bestuur en een Algemeen Bestuur dat een grote achterban vertegen-
woordigt, waarborgen wij de grondbeginselen van 
onze bewonersorganisatie. Samen met de mede-
werkers die dat allemaal mogelijk maken. Samen-
werken staat daarbij centraal. Het uiteindelijke doel 
is dat iedere bewoner zijn eigen web spint vanuit 
zijn portiek, zijn straat, zijn buurt, zijn stadsdeel.

Namens het Bestuur van Eigenwijks, 
Lieke Mensink
 


