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Beste lezer,

Voor je ligt alweer ons tweede impact jaarverslag. Sinds het opleveren van 
het eerste verslag een jaar geleden is er veel gebeurd. We hebben de im-
pact aan alle collega’s gepresenteerd en met elkaar nagedacht over aan 
welke knoppen we kunnen draaien om onze impact te vergroten. We heb-
ben dit gebruikt om nieuwe meetmethodes te ontwikkelen en toe te passen. 
Er zijn weer 1500 nieuwe enthousiaste studenten in Amsterdam, Haarlem 
(als nieuwe stad!), Utrecht, Amersfoort en Almere met onze projecten aan 
de slag. De gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest en iedere stad is 
gedreven bezig met een vers coalitieakkoord. We zien qua aantallen een 
stijging in onze stage- en Young Professional-projecten. En niet de minste 
van dit rijtje: we hebben ons 10-jarig jubileum gevierd! Een jaar om met een 
grote glimlach op terug te kijken.

En tussen dat alles door zijn mijn collega Mandy en ik gaan analyseren, 
begrijpen en schrijven. Dat was net als vorig jaar een heel proces, waarbij 
we stukje bij beetje steeds meer informatie hebben vertaald naar wat onze 
impact eigenlijk is. Het mooie van dit proces is dat het heel zichtbaar wordt 
waarvoor we ons iedere dag bij Academie van de Stad zo hard inzetten. Ik 
ben daarom ook heel trots op het resultaat dat er nu ligt. 

We hebben veel inzichtelijk gemaakt én kunnen dit jaar voor het eerst onze 
impact langs een meetlat leggen: we kunnen de impact van 2017/2018 na-
melijk vergelijken met de impact van 2016/2017. Voor mij is het mooiste en 
verrassendste resultaat dat onze impact op de ontwikkeling van studenten 
dit jaar hoger is dan het jaar ervoor. Dit laat ook zien dat wat wij doen een 
directe link heeft met 21st Century Skills en dat onze projecten bijdragen 
aan de ontwikkeling hiervan. Maar dit verslag laat nog veel meer mooie re-
sultaten en mooie uitdagingen zien. Ik hoop dat je het met evenveel plezier 
en nieuwsgierigheid leest als dat wij het geschreven hebben. En wil je naast 
deze woorden en cijfers onze impact in beeld zien? Bekijk dan vooral onze 
film die we speciaal hebben gemaakt voor ons 10-jarig bestaan.

Loes Geijsen

VOORWOORD FEBRUARI 2019

statement:voorwoord

https://vimeo.com/293914900


Het begin  
‘Heel simpel gezegd is Academie van de Stad de overkoepelende naam voor een 
initiatief waarbinnen studenten ‘leren van de stad’’. Daarmee begint het projectplan 
waarmee Wilfred Fischer, werkzaam als aanjager bij de Hogeschool van Amster-
dam, in 2007 het idee voor Academie van de Stad op papier zet. Hij stelt zichzelf de 
vraag: Hoe kunnen we studenten systematisch laten bijdragen aan maatschappelij-
ke uitdagingen in de stad? “Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de 
stad, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers.” Met deze droom startte de 
ideële stichting Academie van de Stad in 2008 met vijf projecten. Inmiddels hebben 
10931 studenten gezamenlijk meer dan 1,8 miljoen uur aan totaal 1070 maatschap-
pelijke projecten besteed. 

Bij de oprichting in 2007 was de urgentie van Academie van de Stad groot. Op dat 
moment stonden zowel de Spaarndammerbuurt als Bos en Lommer al een paar 
jaar in de belangstelling van politici, beleidsmakers en professionals. Er waren 
veel projecten opgestart, soms in het kader van de stadsvernieuwing maar soms 
ook door bewoners zelf. Er werd veel bereikt en op veel terreinen ging het al een 
stuk beter dan vroeger. Maar er bleven ook nog steeds witte vlekken: problemen 
die over het hoofd gezien werden. Goede ideeën die bleven liggen omdat er nie-
mand was die tijd had om ze op te pakken: de mankracht om het praktisch te or-
ganiseren ontbrak. Docenten en opbouwwerkers hadden het gevoel overvraagd 
te worden. Er was behoefte aan extra handen en hoofden, mensen die konden in-
springen, konden oppakken wat bleef liggen en ondersteuning boden. Academie 
van de Stad sprong in dit gat door het inzetten van studenten met als vertrekpunt 
van de projecten de vraag uit de buurt.

Noodzakelijke verbinder
Vanuit daar is de stichting zich verder gaan ontwikkelen. Al gauw bleek dat er 
overal in de stad behoefte was aan hoofden en handen die zich verdiepten in 
thema’s en ondersteuning boden aan buurtbewoners en professionals in de wij-
ken. Niet alleen in Amsterdam, maar sinds 2012 ook in Utrecht en sinds 2015 in 
Almere. Nu al leeft meer dan 50% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden 
en de prognose is dat dit in 2050 zelfs bijna 70% wordt. Dit biedt veel kansen 
voor bewoners, maar zorgt ook voor uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
duurzaamheid, integratie, sociale cohesie, druk op de woon- en arbeidsmarkt en 
het aanbod van sociale voorzieningen. Wij geloven erin dat het verbinden en sa-
menbrengen van mensen een oplossing kan bieden voor deze uitdagingen. En 
niet alleen wij denken dat: ook het hoger onderwijs en maatschappelijke instellin-

gen zoeken steeds meer de verbinding. Niet voor niets ontstaan er steeds meer 
initiatieven die zich hiermee bezig houden. In 2017 heeft het Ministerie OCW dan 
ook de City Deal Kennis Maken opgericht met als doel om een versnelling tot 
stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door 
onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. Gebrek 
aan tijd, ervaring en netwerk zorgen ervoor dat partijen elkaar niet altijd weten te 
vinden. Dit is waar wij een oplossing bieden: wij brengen het hoger onderwijs en 
de stad samen. Om zo de studenten en alle samenwerkingspartners gezamenlijk 
tot mooie oplossingen te laten komen. Zij bedenken de oplossingen, maar zonder 
ons als verbindende partij waren zij hier niet toe gekomen.  

Hoe doen we dat? 
We halen actuele vraagstukken op bij stedelijke partijen, vertalen die naar een 
van onze projectformules en een heldere opdracht voor studenten. Een van onze 

collega’s brengt vervolgens alle partijen samen en start, faciliteert en bewaakt het 
gehele projectproces. Op die manier werken studenten in maatschappelijke pro-
jecten aan grootstedelijke vraagstukken voor een echte opdrachtgever. Vervol-
gens realiseren we projecten van een grote verscheidenheid. Alles en altijd met 
onze missie en visie als richtsnoer en uiteenlopend in thema, doelgroep, locatie 
en schaal. We stellen onszelf hierbij continu de vraag: wat is de maatschappelijke 
meerwaarde die we hierbij genereren? We verzamelen waar mogelijk informatie 
die ons hier inzicht in verschaft en geven veel aandacht aan interne kennisdeling 
en externe evaluatie van projecten. Dit gebeurt zowel cijfermatig als gespreksma-
tig. In sommige gevallen kunnen we zelfs de doelgroep betrekken bij het formule-
ren van de doelstellingen. Op deze manier voeden we het gesprek met collega’s 
en partners en kunnen we beoordelen of we samen op de goede weg zitten. Het 
inzichtelijk maken van maatschappelijke impact is bij ons geen doel op zich; in-
formatie helpt om projecten aan te scherpen en te verbeteren en vervolgens te 
stúren op het maatschappelijke effect.

Inzicht in impact
We meten impact om inzicht te krijgen in onze werkprocessen én het grotere pla-
tje. Om dit goed aan te pakken zijn we een samenwerking aangegaan met ad-
viesbureau Avance. Samen met hen ontwikkelden we enkele jaren geleden een 
zogenaamde impact routekaart: een visuele weergave van de route naar maat-
schappelijke meerwaarde. Deze routekaart, hier te zien, beschrijft het proces van 
hoe activiteiten leiden tot output, die leiden weer tot outcomes die vervolgens iets 
vertellen over de maatschappelijke impact. Over het grotere plaatje, de Impact 
Statements, willen wij jullie in dit verslag vertellen.
 
We presenteren met trots ons tweede maatschappelijke jaarverslag! Deze rappor-
tage schetst een beeld van de maatschappelijke impact van Academie van de Stad 
in het studiejaar 2017/2018 in alle drie de steden (Amsterdam, Utrecht en Almere). 
Het afgelopen jaar hebben we verschillende aanpassingen doorgevoerd in onze 
meetmethoden waardoor we onze impact weer een stukje vollediger konden me-
ten ten opzichte van vorig jaar. Natuurlijk blijven wij altijd leren. Dit tweede maat-
schappelijke jaarverslag heeft dan ook als doel om het gesprek intern opnieuw te 
voeden. Zijn we nog op de goede weg? En zijn we nog bezig met waar we mee 
bezig moeten zijn? Waar kunnen we onze meetmethodes aanscherpen en wat wil-
len we doen om onze impact nog verder te vergroten? We zijn trots dat het verslag 
er weer ligt en hopen dat iedereen er inspiratie uithaalt en ervan leert.

INLEIDING

”  Bij Academie van de Stad gaat het 
om het verbinden van mensen die talent,  
tijd of mogelijkheden hebben aan andere  

mensen die hier behoefte aan hebben, op een 
manier waar iedereen gelukkiger van wordt.  

Hoe simpel kan het zijn, en hoe effectief.

OUD-BURGEMEESTER VAN AMSTERDAM,  

EBERHARD VAN DER LAAN - 2015
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Een stukje theorie
Wij werken bij Academie van de Stad evidence based om meer inzicht te krij-
gen in wat maatschappelijke impact precies is. De European Venture Philan-
trophy Association faciliteert het Europese netwerk van sociale investeerders 
en ondernemingen en publiceerde ‘A practical Guide to Measuring and Mana-
ging Impact’ (EVPA, 2013). Dit handboek vormt de basis van de benadering 
van Academie van de Stad.
 
Het debat rond maatschappelijke impact heeft nog niet tot een eensluiden-
de definitie geleid. EVPA verschaft wel duidelijkheid over de definitie van be-
paalde termen die vaak gebruikt worden in de dialoog over impact meten.  
De impact waardeketen is daarin een veelgebruikt startpunt geworden, omdat 
het op een heldere manier de verschillen tussen de termen uitlegt: inputs, 
outputs, outcome en social impact. Om die reden worden deze definities ook 
door Academie van de Stad gehanteerd (EVPA, 2013).

Impact waardeketen: een voorbeeld

Wij kijken naar outcomes en impact als belangrijkste pijlers in onze impact-
meting. Voor aanvang van elk project formuleren we beoogde outcomes en 
doelstellingen op het niveau waar het project om vraagt. Na afloop van het 
project evalueren we met de betrokken partijen wat van deze doelstellingen  

en outcomes terecht is gekomen. De tastbare outputs die de projecten ople-
veren hebben we behoorlijk goed in beeld. We hebben het dan over produc-
ten (zoals een evenement, onderzoek of rapport), aantallen deelnemers of 
bereikte bewoners. We vinden het belangrijk om - aanvullend op de tastbare 
uitkomsten - structureel te kijken naar de effecten op de doelgroep van de pro-
jecten. Zo kun je als organisatie antwoord geven op de vraag wat het de stad 
en haar bewoners heeft opgeleverd en op welke manier de activiteiten bijdra-
gen aan de ontwikkeling van deelnemende studenten en onderwijs. Om die 
laatste stap te kunnen zetten is het van belang de effecten op de doelgroep 
te corrigeren voor wat er sowieso was gebeurd als wij dit project niet hadden 
uitgevoerd. Zodra we dat kunnen laten zien, spreken we over onze impact.

Routekaart
Om goede keuzes te maken is het eerst nodig om inzicht te krijgen in de te 
verwachten resultaten en mogelijke impact daarvan. Wij verwachten met onze 
projecten maatschappelijke impact te genereren. Maar op welke gebieden 
doen we dat? Hoe breng je structuur aan in al die te verwachten resultaten? 
Kortom, nog zonder iets te meten: hoe ziet het grotere plaatje eruit?
 
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is een zogenaamde impact 
routekaart van Academie van de Stad gemaakt: een visuele weergave van 
de route naar maatschappelijke meerwaarde. De routekaart van Academie 
van de Stad bestaat uit verschillende waardeketens: een opeenvolging van te 
verwachten resultaten. Tussen de waardeketens bestaan dwarsverbanden en 
gezamenlijk leiden ze tot maatschappelijke bijdrage op het hoogste niveau: 
maatschappelijke impact. Die maatschappelijke impact hebben wij scherp ge-
formuleerd aan de hand van vier statements (zie routekaart). Dit zijn de as-
pecten waaraan wij met ons harde werk een bijdrage leveren. De statements 
zijn onlosmakelijk met onze missie/visie verbonden, kijk maar:

 ‘Academie van de Stad is een innovatieve, sociale ondernemer die 
staat voor leefbare steden met actieve, betrokken bewoners. Door 
het creëren van effectieve verbindingen met stedelijke partijen en 
onderwijs, geeft Academie van de Stad studenten een sleutelrol in 
de ontwikkeling van de stad. Zo ontwikkelen de studenten van van-
daag zich tot de grootstedelijke burger en professional van morgen.’

 
Impact statement 1 
Grootstedelijke partners en het hoger onderwijs ervaren een  
meerwaarde in het met elkaar samenwerken.
Impact statement 2 
Studenten voelen zich verantwoordelijk voor de maatschappij  
en dragen bij aan maatschappelijke initiatieven.
Impact statement 3 
Studenten hebben betere kansen op de arbeidsmarkt.
Impact statement 4 
Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor hun leefomgeving  
en dragen bij aan hun wijk.

ONZE ROUTEKAART!

Inputs

Geïnvesteerde 
middelen

Het team signaleert 
een uitdaging rondom 
jeugdwerkloosheid. 
Ze gaan het gesprek 
aan met de gemeente 
en het project 
StudentJobCoach 
wordt bedacht en 
vormgegeven.

Activiteiten

Concrete projecten 
en activiteiten door 
AvdS

Een projectcoördina-
tor zet een netwerk 
voor het project 
op. Hij/zij werft en 
begeleidt de stu-
denten, organiseert 
trainingen, faciliteert 
een leeromgeving  
en bewaakt het 
eindresultaat.

Outputs

Alles wat stake-
holders doen dat 
zorgt voor tastbare 
uitkomsten

Studenten doen  
ervaring op met o.a. 
netwerk onderhou-
den, vergaderen,  
samenwerken,  
coachen en bege-
leiden. 

Outcomes

Effecten die  
voortkomen uit  
de activiteiten

Studenten hebben 
competenties en 
vaardigheden 
vergroot en doen 
ervaring op met 
leidinggeven en 
netwerken.

Impact

Bredere en lange 
termijn resultaten 

Studenten voelen 
zich beter voorbereid 
op de arbeidsmarkt.
Ook hebben zij  
meer kansen op  
de arbeidsmarkt. 

statement:routekaart



AvdS haalt vraagstukken op  
bij stedelijke partners

ACTIVITEITEN

Stedelijke partners dienen  
vraagstukken bij ons in

OUTPUT OUTCOMES

Grootstedelijke partijen en het hoger  
onderwijs ervaren meerwaarde van  

het met elkaar samenwerken.

IMPACT

AvdS brengt projecten tot  
stand en coordineert

Onderwijsinstellingen bieden praktijkopdrachten  
en stageplaatsen vanuit de opleiding

Studenten voelen zich  
verantwoordelijk voor de  

maatschappij en dragen bij aan  
maatschappelijke initiatieven

AvdS werft en selecteert studenten

Studenten ontvangen studiepunten voor 
hun inzet voor maatschappelijke projecten

Studenten hebben betere  
kansen op de arbeidsmarkt 

AvdS traint en begeleidt studenten

Studenten voeren maatschappelijke 
projecten uit en doen ervaring op 

Bewoners voelen zich  
verantwoordelijk voor hun  
leefomgeving en dragen bij  

aan hun wijk 
AvdS faciliteert projectproces en bewaakt  

de randvoorwaarden (o.a. woningen)

Studenten begeleiden stagiairs 
in de uitvoering van projecten 

Studenten krijgen een betaalbare woning
voor hun inzet voor maatschappelijke projecten 

Studenten voeren activiteiten 
uit voor en met buurtbewoners 

Bewoners participeren in de projecten 

Stedelijke partners komen in aanraking met  
studenten en ervaren dat zij een bijdrage  

kunnen leveren bij de aanpak van  
grootstedelijke vraagstukken

Het hoger onderwijs kan beter aan maat- 
schappelijke- en praktijkdoelstelling voldoen

Studenten hebben beter zicht op  
maatschappelijke uitdagingen en wat  

ze zelf kunnen bijdragen

Studenten hebben (vakgerichte) competenties  
vergroot (door het opzetten en uitvoeren  

(welzijns) projecten in de wijken)

Studenten kunnen beter omgaan met  
mensen met verschillende maatschappelijke  

achtergronden 

Buurtbewoners ervaren concrete verbetering  
in de wijk op gebied van veiligheid,  

leefbaarheid en schoonheid 

Studenten doen ervaring op in de  
begeleiding van stagiairs in welzijnsprojecten

Buurtbewoners leren over thema’s die van  
belang zijn voor zelfredzaamheid en participatie 

Buurtbewoners hebben meer en diversere  
sociale contacten in de wijk 

IMPACT ROUTEKAART

1

2

3

4



Opdrachten kwamen vanuit 9 verschillende  
woningcorporaties (de Key, Ymere, Eigen Haard, 
Rochdale, de Alliantie, Mitros, Portaal, Pré Wonen  
en SSH), 4 gemeenten (stadsdelen, RvE’s en/of  
afdelingen binnen de gemeente), 1 provincie  
(provincie Utrecht) en enkele andere partijen  
(o.a. Cordaan).

9
4
1

CIJFERS

INDICATOREN

statement 1
Grootstedelijke partijen  
en het hoger onderwijs 
ervaren meerwaarde  
van het met elkaar  

samenwerken

statement: 1



De verdeling van stedelijke thema’s 
binnen onze projecten.

Vanuit Academie van de Stad zijn zes stede-
lijke thema’s vastgesteld. Dit zijn de beleids-
thema’s zoals de gemeente die ook hanteert. 
Onderstaande tabel geeft weer hoe spreiding 
in de projecten is verdeeld.

Het valt op dat we sinds onze oprichting op 
het thema wonen & leven veruit de mees-
te projecten tot stand brengen. Het thema 
jeugd & educatie komt op de tweede plaats. 
Op het thema veiligheid doen wij weinig pro-
jecten en dat is altijd wel zo geweest. Veilig-
heid is een specifieker thema dan de andere 
thema’s en binnen de gemeente werken klei-
nere afdelingen hieraan. De uitvoering is hier 
ook al behoorlijk belegd. Dat betekent dat er 
voor ons gewoon wat minder kansen liggen 
om projecten binnen dit thema te doen. Ook 
valt op dat het afgelopen studiejaar projecten 
op het thema jeugd & educatie sterk zijn af-
genomen in aantal. Projecten op het thema 
werken & economie zijn licht toegenomen en 
op de thema’s integreren & participeren en 
stedelijke ontwikkeling zijn ze redelijk toege-
nomen. Op het thema wonen & leven zijn de 
projecten in aantal sterk toegenomen. Deze 
resultaten zijn voor ons niet verrassend. Ta-
lentontwikkeling van kinderen was in eerdere 
jaren veel meer 

een speerpunt van de gemeente en woning-
corporaties dan dat dit nu is. Wij werken 
vraaggestuurd dus als de vraag minder is, is 
het ook te verklaren dat wij minder projec-
ten doen op dat thema. Integratie is juist een 
vraagstuk dat meer is gaan spelen en daar-
om is het aantal projecten daarop ook meer 
geworden. Dat het aantal projecten binnen 
wonen & leven is toegenomen is te verkla-
ren omdat we meer woonprojecten doen en 
tevens meer bewonersonderzoeken binnen 
Young Professional- en onderwijsprojecten.
 

Aantal stedelijke partners waarmee  
duurzaam wordt samengewerkt.

Met duurzame samenwerking bedoelen we 
dat in ieder geval incidenteel of structureel 
wordt samengewerkt. In onderstaand sche-
ma is de indeling van soort samenwerking 
te zien met alle partners uit studiejaar 2017-
2018. Daarin is te zien dat 62% van de ste-
delijke partners structureel met ons samen-
werkt. Dit is voor ons een prachtig resultaat, 
omdat het aangeeft dat we met veel partners 
een duurzame samenwerking kunnen aan-
gaan en meerwaarde kunnen creëren: an-
ders zouden zij waarschijnlijk niet steeds op-
nieuw met ons werken. Sommige van deze 
opdrachtgevers verlengen het project omdat 
ze er tevreden over zijn, andere opdrachtge-
vers kloppen met andere vraagstukken op-
nieuw bij ons aan. Als je het percentage in-
cidentele partners (26%) hierbij optelt krijg je 
een heel mooi aantal van 88% duurzame sa-
menwerkingspartners. Bovendien vinden we 
het belangrijk dat we ook steeds met nieuwe 
partners werken, omdat we niet alleen meer-
waarde in de diepte, maar ook in de breed-
te willen creëren. 12% van de partners was 
nieuw in studiejaar 2017-2018. 

Percentage stedelijke partners dat  
aangeeft meerwaarde te zien in  
samenwerking met onze partners uit het 
hoger onderwijs door middel van onze 
projecten.

Uit evaluaties met stedelijke partners blijkt dat 
zij de samenwerking met studenten van het 
hoger onderwijs als meerwaarde beschou-
wen. 90% van de opdrachtgevers heeft een 
positieve tot zeer positieve algemene indruk 
van het project en 80% is positief tot zeer 
positief over wat het project uiteindelijk heeft 
opgeleverd. Veel genoemde opbrengsten 
zijn: het is een goed en bruikbaar resultaat, 
het biedt praktische oplossingen, het was 
een mooie leerervaring voor studenten, de 
eindbijeenkomst had veel impact, studenten 
boden een frisse blik en studenten kregen de 
kans om te werken voor een echte opdracht-
gever.
 
Over communicatie is zelfs 94% positief tot 
zeer positief.100% van de opdrachtgevers 
geeft zelfs aan het een meerwaarde te vin-
den om met Academie van de Stad samen 
te werken.
 
Tijdens de evaluatie is ook gevraagd naar 
knelpunten in het project. Opdrachtgevers 
noemden er een aantal: verwachtingsma-
nagement kan beter, de rolverdeling was niet 
altijd even duidelijk, de opdracht had helder-
der geformuleerd kunnen worden,

de opdrachtgever en/of zijn/haar werkveld 
hadden meer betrokkenheid kunnen tonen 
en de afstemming had beter gekund.
 
Wij zijn heel tevreden met deze resultaten. 
De positieve punten die worden genoemd 
zijn voor ons heel herkenbaar. De genoem-
de knelpunten kunnen volgens ons voor een 
deel voorkomen worden door helder ver-
wachtingsmanagement. Het is daarom be-
langrijk om gedurende het hele project met 
de betrokken partijen in gesprek te blijven 
over wat zij van studenten kunnen verwach-
ten, wat een goede vraagstelling is, hoe het 
proces precies verloopt en wie wat doet. Hier 
zullen we in de toekomst nog meer op letten.

Veel resultaten van de indicator ‘meerwaar-
de stedelijke partners’ hebben betrekking op 
de projecten en op de meerwaarde van Aca-
demie van de Stad. Deze resultaten zijn vol-
gens ons door te vertalen naar de meerwaar-
de van het onderwijs, omdat wij rechtstreeks 
in verbinding staan met zowel de stedelijke 
partner als de onderwijspartij in een project: 
als je met Academie van de Stad werkt, werk 
je met het onderwijs.

INDICATOREN

1. Stedelijke thema’s 3. Meerwaarde stedelijke partners2. Duurzame samenwerking stad



INDICATOREN

4. Duurzame samenwerking 
 onderwijs

5. Meerwaarde hoger  
 onderwijspartners

Aantal opleidingen waarmee  
duurzaam wordt samengewerkt.

Met duurzame samenwerking bedoelen we 
dat in ieder geval incidenteel of structureel 
wordt samengewerkt. Met 49,1% van de in 
totaal 53 opleidingen werken we structureel 
samen, met 26,4% incidenteel. In totaal wer-
ken we dus met 75,5% van de opleidingen 
duurzaam samen. Twee opleidingen gaven 
aan zoveel meerwaarde te hechten aan de 
samenwerking, dat zij zelfs het studiepro-
gramma hebben aangepast, zodat een pro-
ject van Academie van de Stad ingebouwd 
kon worden in de opleiding. Met 24,5% van 
de opleidingen werkten we in studiejaar 
2017-2018 voor het eerst samen. Dit resul-
taat sluit aan op onze ambitie om steeds met 
nieuwe opleidingen te werken, omdat we 
daarmee meerwaarde in de breedte kunnen 
creeren. We bereiken op die manier namelijk 
meer en diversere studenten, die ook weer 
op meer verschillende thema’s ingezet kun-
nen worden. 

Percentage hoger onderwijspartners  
dat aangeeft meerwaarde te zien in
samenwerking met onze stedelijke  
partners door middel van onze projecten.

Ruim 90% van de docenten geeft aan dat het 
project waarbij zij betrokken zijn geweest van 
grote waarde is op het scheppen van stage-
plekken of onderzoeksmogelijkheden voor 
hun opleiding. 9% geeft aan dat dit niet van 
toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld zijn om-
dat niet alle projecten een stage- of onder-
zoekscomponent hebben. Verder geeft 86% 
van de docenten aan dat het project van gro-
te meerwaarde is op mogelijkheden van het 
bieden van maatschappelijke vraagstukken 
die relevant zijn voor de studie. Ook vindt 
ruim driekwart van de docenten (77%) dat 
het project van grote meerwaarde was voor 
de opleiding door het projectmatig werken. 
Dit zijn nog mooiere cijfers dan vorig jaar!

De grote meerderheid van de docenten vindt 
bovendien dat het onderwijs van hun oplei-
ding gebaat is bij onze projecten (86%) en 
dat ze actueel en vernieuwend zijn (68%). 
We zijn heel tevreden dat geen enkele do-
cent aangeeft het niet of helemaal niet met 
de stelling eens te zijn. Dat bevestigt net als 
vorig jaar dat de meerwaarde voor het hoger 
onderwijs groot is.



Aantal studenten dat zich in studiejaar 2017-2018  
ingezet heeft per formule + aantal projecten:

 A • Onderwijsprojecten vakgericht: 859 studenten in 52 projecten
 B • Onderwijsprojecten stagegericht: 439 studenten in 10 projecten
 C • Springlevende Wijk: 138 studenten in 78 projecten
 D • Young Professional-projecten: 39 studenten in 15 projecten

Totaal: 1475 studenten in 168 projecten

CIJFERS

INDICATOREN

Aantal uren dat studenten zich hebben ingezet via onze projecten 
en aantal studiepunten dat ze daarmee hebben verdiend:

 • Onderwijsprojecten vakgericht: 176.960 uren - 6320  ECTS
 • Onderwijsprojecten stagegericht: 53.172  uren - 1899 ECTS
 • Springlevende Wijk: 15.591 uren (Springlevende Wijk-studenten verdienen geen ECTS)

 • Young Professional-projecten: 5.082 uren (young professionals krijgen geen ECTS)

Totaal: 250.752 uren - 8219 ECTS

statement 2
Studenten voelen  

zich verantwoordelijk  
voor de maatschappij  

en dragen bij aan  
maatschappelijke  

initiatieven

statement: 2

A

B
CD



Percentage studenten dat na  
deelname aan het project beter  
weet wat maatschappelijke  
instellingen doen.

Driekwart van de studenten geeft aan na een 
project beter te weten wat maatschappelij-
ke instellingen doen. Dat is meer dan vorig 
jaar en daar zijn wij heel tevreden over. We 
hebben niet gestuurd op deze toename en 
het is mogelijk te verklaren door het feit dat 
we dit jaar meer Stageprojecten hebben ge-
realiseerd. Stageprojecten kernmerken zich 
doordat er grote groepen studenten van 10 
tot 50 studenten een studiejaar lang aan een 
maatschappelijk vraagstuk werken, denk 
hierbij aan jobcoaching of het ondersteunen 
van sportaanbieders. Er is in dit soort projec-
ten veel contact met maatschappelijke part-
ners. 19% geeft aan neutraal tegenover de 
stelling te staan en slechts 6% zegt het er 
niet of helemaal niet mee eens te zijn.

Percentage studenten dat aangeeft  
in de toekomst een actieve rol in  
maatschappelijke activiteiten in te  
willen nemen.

45% van de respondenten geeft aan na deel-
name aan het project meer interesse
te hebben om bij een maatschappelijke orga-
nisatie te gaan werken en 28% is dat niet van 
plan. Wij werken samen met studenten van 
allerlei verschillende disciplines. Sommigen 
hebben bewust voor het project gekozen, 
namelijk studenten in Springlevende Wijken, 
Young Professionalprojecten en de meeste 
stageprojecten. Het grootste aantal studen-
ten nemen deel middels Onderwijsprojecten 
(58%). In de meeste gevallen kiezen stu-
denten dan niet voor een bepaald project, 
ze worden via hun minor of vak binnen de 
opleiding aan het project gekoppeld. Het is 
aannemelijk dat onder deze groep studen-
ten zijn die het project begonnen zonder be-
wuste maatschappelijke interesse. In dit licht 
vinden wij het heel positief dat bijna de helft 
van alle studenten aangeeft door het project 
meer interesse te hebben om te gaan wer-
ken bij een maatschappelijke organisatie. Dit 
is bovendien meer dan vorig jaar, toen was 
het 36%. Onze verklaring hiervoor is dat het 
aantal studenten dat dit jaar heeft deelgeno-
men aan een stageproject is verdubbeld ten 
opzichte van het jaar ervoor. 

Binnen deze projectformule hebben ze bo-
vendien intensief contact met onze maat-
schappelijke partners.

Percentage studenten dat zich  
na deelname aan het project  
verantwoordelijker voelt voor de  
maatschappij.

Wij zijn trots dat een groot deel van de stu-
denten (74%) na deelname aan het project 
het gevoel heeft met hun bijdrage iets kun-
nen betekenen voor hun omgeving. Ook 
heeft 67% een beter beeld van hoe hun 
studie kan bijdragen aan maatschappelij-
ke vraagstukken. In veel gevallen doen de 
deelnemende studenten een sociale studie. 
Het is voor ons een bevestiging om te zien 
dat hun studie door onze projecten ook een 
duidelijke maatschappelijke invulling krijgt. 
Meer dan de helft van de studenten (53%) 
geeft aan sinds het project meer begrip te 
hebben voor mensen met een andere ach-
tergrond. Dat klinkt in eerste instantie mis-
schien niet als een hoog percentage, maar 
niet in elk project hebben de studenten te 
maken met mensen van een andere achter-
grond (bijvoorbeeld als studenten een onder-
zoek doen naar afvalproblematiek of duur-
zaamheid). Ook veel studenten hebben deze 
stelling met ‘neutraal’ beantwoord (27%). De 
vraag is of deze studenten al begrip hadden 
voor mensen met een andere achtergrond 
en dat dit door het project niet per se is ver-
anderd, dat ze überhaupt niet in aanraking 
zijn gekomen met mensen met een ande-
re achtergrond, of dat ze geen beeld bij de 
vraag hebben. We gaan 

de vraag aanscherpen zodat we volgend 
jaar kunnen kijken of dit verschil oplevert in 
de antwoorden. 58% van de studenten voelt 
zich sinds deelname aan het project meer 
verbonden met de stad waarin het project 
plaatsvond, tegenover 14% van de studen-
ten die dat niet voelt. Dat is een zeer positief 
resultaat. Veel van de deelnemende studen-
ten wonen ook in de stad waar het project 
plaatsvindt. Wij zetten ons in voor de ontwik-
keling van studenten tot grootstedelijk bur-
ger en professional van morgen in hun eigen 
stad en leefomgeving. Deze resultaten laten 
zien dat we daarin een positieve bijdrage le-
veren.

INDICATOREN

1. Kennis van maatschappelijke  
 instellingen

2. Actief in maatschappelijke  
 activiteiten

3. Verantwoordelijk voor  
 de maatschappij



INDICATOREN

4. Activatie

Percentage studenten dat na deelname 
actief is gebleven in vrijwilligersactiviteiten 
met een maatschappelijke doelstelling,  
of van plan is dat te worden.

Bijna de helft van onze studenten waren 
voordat zij een project met ons deden al ac-
tief in vrijwilligerswerk of andere maatschap-
pelijke initiatieven. Deze cijfers zijn hetzelfde 
als die van het jaar ervoor. Het is mooi om 
te leren dat meer dan de helft van onze stu-
denten door onze projecten voor het eerst 
in aanraking komt met een maatschappelijk 
initiatief. De cijfers laten tevens zien dat 35% 
van de studenten die voorheen niet deel-
nam aan maatschappelijke initiatieven dat 
na deelname aan ons project wel van plan 
is om te doen. Geweldig dat een deel van de 
studenten zich door onze projecten hiertoe 
geactiveerd voelt!



personen hebben op 
LinkedIn aangegeven 
dat zij bij Academie van 
de Stad te werken. 

hiervan is/was student in 
onze Springlevende Wijk, 
Young Professional-project 
of een stageproject,  
de rest is medewerker.

93 80
% 
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statement 3
Studenten  

hebben betere 
kansen op de  
arbeidsmarkt

statement: 3



Percentage studenten dat  
ervaart dat deelname aan /  
ervaring in het project een  
voordeel op CV en sterkere  
positie in sollicitaties levert.

We hebben studenten gevraagd of deelname 
aan een project hun vakgerichte competen-
ties en professionele vaardigheden heeft ver-
groot. Dit vertelt ons iets over de ontwikkeling 
die studenten in onze projecten doormaken 
wat naar verwachting een positieve invloed 
zal hebben op hun positie op de arbeidsmarkt.

De enquête is ingevuld door studenten die 
zich langere tijd hebben ingezet (in Stagepro-
jecten of Springlevende Wijken) en studenten 
die zich kortere tijd hebben ingezet (in On-
derwijsprojecten die maximaal één semester 
duren of Young Professional-projecten). Dat 
zorgt wellicht voor een verschil in betrokken-
heid en ook een verschil in tijd om compe-
tenties en vaardigheden te ontwikkelen. In dit 
licht zijn we tevreden met de resultaten waarin 
meer dan de helft van de respondenten aan-
geeft dat hun competenties of vaardigheden 
verbeterd zijn.
 

Competenties
Tweederde van de respondenten bevestigt 
dat deelname aan het project het CV op posi-
tieve wijze uitbreidt. Net als vorig jaar zijn met 
alle vijf de competentievragen meer studenten 
het (helemaal) eens dan (helemaal) oneens. 
Dit laat zien dat onze projecten bijdragen 
aan een betere voorbereiding van studenten 
op het werkveld. Opvallend is dat de letterlij-
ke vraag of studenten zich beter voorbereid 
voelen om na hun studie de arbeidsmarkt te 
betreden in vergelijking met de andere vra-
gen het minst hoog scoort (38% antwoord 
positief). Wij vragen ons daardoor af: zijn stu-
denten zich bewust van de positieve invloed 
die de genoemde persoonlijke competenties 
kunnen hebben op hun kansen op de arbeids-
markt? Of zijn zij überhaupt nog niet bezig 
met wat zij willen nadat ze zijn afgestudeerd 
en komt de vraag voor hen iets te vroeg? Dit 
idee wordt versterkt doordat 38% deze vraag 
met ‘neutraal’ beantwoordt. Om concreter te 
kunnen vertellen over onze impact binnen dit 
statement, is het nodig om hier meer inzicht 
in te hebben. De behoefte om een alumni-en-
quête op te zetten blijft daarom bestaan.  

Professionele vaardigheden
Naast de competentievragen hebben we ook 
vragen gesteld over in hoeverre twaalf pro-
fessionele vaardigheden zijn ontwikkeld. De 
resultaten laten zien dat de ontwikkeling van 
alle professionele vaardigheden middels het 
project door meer studenten wel dan niet ont-
wikkeld zijn. Gemiddeld genomen geeft 14% 
aan de betreffende professionele vaardig-
heden niet te hebben ontwikkeld terwijl 58% 
aangeeft deze wel te hebben ontwikkeld. Dit is 
een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. 
25% van de studenten antwoordt dat ze zich 
enigszins hebben ontwikkeld in de professio-
nele vaardigheden. De drie vaardigheden die 
studenten het meest hebben ontwikkeld, zijn 
‘werken in een team’ (73%), ‘omgaan met ver-
schillende belangen’ (73%) en ‘projectmatig 
werken’ (70%). Daar zijn we tevreden mee!.

Verschil tussen percentage 
AvdS-alumni en overige HO- 
alumni die 1 jaar na afstuderen  
een baan hebben die binnen de  
eigen studierichting past.

Op dit moment is er nog geen alumni-en-
quête afgenomen. Daarom kunnen we deze 
vraag niet direct beantwoorden. Wel hebben 
we aan docenten gevraagd of zij vinden dat 
deelname aan het project een bijdrage levert 
aan de ontwikkeling van de student tot groot-
stedelijk burger en professional van morgen. 
Een flinke meerderheid beantwoordt deze 
vraag positief (73%),  een klein deel (21%) 
beantwoordt deze vraag met neutraal en 6% 
negatief. Dit is een aanzienlijke verbetering 
ten opzichte van vorig jaar waar docenten 
kritischer waren bij het beantwoorden van 
deze vraag. We weten echter niet waardoor 
dat komt.

Met opdrachtgevers wordt na afloop van ie-
der project geëvalueerd. Hoewel het geen 
standaard onderdeel is van de evaluatie, 
wordt regelmatig iets gezegd over de impact 
op studenten in relatie tot het werkveld. Hier 
een aantal quotes van onze opdrachtgevers: 

 

 
 
 
 
 

 
 

Opdrachtgever woningcorporatie Mitros: 
“Studenten hebben kennisgemaakt met 

een woningcorporatie en haar vraag-
stukken. Zij hebben enorm veel geleerd 

over professioneel handelen, werken 
voor een échte opdrachtgever en over 
het vraagstuk dat in de wijk speelde.”

Drie Young Professionals hebben na afron-
ding van hun project een baan aangeboden 
gekregen vanuit de opdrachtgever.

INDICATOREN

1. CV & Sollicitatie 2. Arbeidspositie



5
79
90

96%
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statement 4
Bewoners voelen 

zich verantwoordelijker 
voor hun leefomgeving  

en dragen bij aan 
hun wijk

AMSTERDAM

ALMERE

UTRECHT

Springlevende Wijken  
en 3 woonprojecten

Buurtbewoners 
Springlevende Wijk

Bewoners Woonbege-
leidersprojecten

van de buurtbewoners 
vindt de studenten van 
toegevoegde waarde  
voor hun wijk 

statement: 4



Percentage buurtbewoners* dat na 
deelname aan een activiteit actief  
is geworden (of denkt te worden)  
in vrijwilligersactiviteiten met een 
maatschappelijke doelstelling.

36% van de ondervraagde buurtbewoners 
geeft aan dat ze actief zijn geworden of van 
plan zijn actief te worden in een vrijwilligers-
activiteit in de buurt: zij zijn het helemaal 
eens of eens met de stelling. Als je mee-
neemt dat sommige bewoners die meedoen 
aan de activiteiten van de studenten al actief 
waren en zelf al activiteiten organiseerden is 
dit een hoog percentage. Zij zijn na de acti-
viteit echt van plan iets anders te gaan doen 
en zijn geactiveerd. Dit vinden wij dus een 
mooi resultaat. In overleg met woningcorpo-
raties steken we dit soort projecten daarom 
ook anders in: Springlevende Wijk-studen-
ten faciliteren bewoners en helpen veelal bij 
bestaande activiteiten in plaats van dat ze 
steeds nieuwe activiteiten opstarten.

* Als we spreken over ‘buurtbewoner’ gaat het om 
bewoners van Springlevende Wijken. Als we spreken 
over ‘complexbewoner’ gaat het om bewoners van 
Woonbegeleidersprojecten.

Percentage bewoners dat aangeeft 
door een activiteit meer en diversere 
sociale contacten te hebben.

68% van de buurtbewoners geeft aan dat 
zij door de activiteit van de studenten meer 
buurtbewoners hebben ontmoet (eens of he-
lemaal eens). Dit is meer dan tweederde van 
de ondervraagde bewoners en laat de direc-
te impact van onze aanwezigheid en acti-
viteiten in de wijk zien. We zijn hier erg blij 
mee. Of de contacten die de buurtbewoners 
hebben opgedaan ook diverser zijn kunnen 
we (nog) niet zeggen. We gaan dit volgend 
studiejaar bevragen. 

Onder complexbewoners hebben we de in-
tensiteit van het contact onderzocht. 32,2% 
van de complexbewoners geeft aan weke-
lijks contact te hebben met verschillende be-
woners. Ook een vrij hoog percentage geeft 
aan nooit contact te hebben met bewoners 
(21,1%).

Percentage buurtbewoners dat sinds 
het project concrete verbetering in de 
wijk op gebied van schoon/heel/veilig er-
vaart.

Buurtbewoners zijn erg positief over verbete-
ringen die zij in hun wijk zien door de aanwe-
zigheid van onze studenten. Deelname aan 
de activiteit die in de buurt is georganiseerd 
door onze studenten heeft voor 80% van de 
78 respondenten bijgedragen aan een po-
sitiever gevoel over de wijk. Als tweederde 
van de buurtbewoners hier positief over is 
(mee eens of helemaal mee eens), zijn wij 
tevreden. De resultaten overtreffen dit ruim-
schoots!

Iets meer dan de helft (56%) vindt dat de 
wijk schoner, mooier en/of veiliger is gewor-
den. Hoewel we hier het liefst ook een per-
centage zien dat tweederde overtreft, zijn 
we toch best tevreden. Niet alle activiteiten 
van de studenten in springlevende wijken zijn 
namelijk gericht op deze thema’s, waardoor 
buurtbewoners de link wellicht niet leggen. 
Dat 23% van de bewoners aangeeft neutraal 
te staan tegenover de stelling versterkt deze 
aanname. Slechts 8% is het bovendien on-
eens en 0% is het helemaal oneens.

Onder complexbewoners hebben wij het ef-
fect van de aanwezigheid van woonbegelei-
ders op de algemene woonbeleving onder-
zocht. Heel weinig bewoners geven aan dat 
ze het met de stelling dat de aanwezigheid 
van de woonbegeleiders een positief effect 
heeft niet of helemaal niet eens zijn, dus dat 
is heel mooi. Het grootste deel ziet niet per se 
een positief en niet per se een negatief effect 
(61,1%). Tot slot geeft 34,5% aan het eens of 
helemaal eens te zijn. Het liefst zouden we 
zien dat de aanwezigheid van woonbegelei-
ders een stuk positiever wordt gezien. Door 
de nieuwe vormen waarbij alle studenten en 
statushouders nieuw op een complex gaan 
wonen en allemaal actief moeten motiveren 
waarom ze onderdeel willen worden van een 
community verwachten we al dat dit volgend 
jaar anders zal zijn.

Percentage van de bewoners dat  
aangeeft na deelname aan een project 
meer kennis te hebben (op gebied van 
samenleving, buurt, regelgeving, taal, finan-
ciën, opvoeding).

78% van de bewoners geeft aan door de ac-
tiviteit meer te weten te zijn gekomen (hele-
maal eens en eens). Hier zijn we tevreden 
over. Wel valt het op dat 19% de vraag met 
‘neutraal’ heeft beantwoord. Dit is mogelijk te 
verklaren doordat de vraag die aan buurtbe-
woners is gesteld erg breed is en niet gespe-
cificeerd wordt met het type kennis. Je komt 
al snel nieuwe dingen te weten, of dat grote 
of kleine dingen zijn en of dat gaat om soci-
ale vaardigheden of praktische zaken is nu 
onduidelijk. Dit gaan we volgende keer aan-
scherpen.

INDICATOREN

1. Activatie 2. Sociaal netwerk 3. Betere buurt 4. Kennisverbreding



INDICATOREN

Percentage buurtbewoners dat  
voorbeeld(en) kan geven van hoe  
ze zich sinds het project anders  
zijn gaan gedragen in de wijk.

Op de vraag ‘Door deze activiteit ben ik dit 
anders gaan doen in de buurt’ hebben wij 
verschillende antwoordopties gegeven. 
Buurtbewoners konden meerdere opties 
aanvinken. Opvallend is dat 61% van de 
buurtbewoners aangeeft dat ze zorgen dat ze 
beter op de hoogte zijn van wat er speelt. Dit 
geeft een mooie directe impact aan van de 
activiteit van de studenten. 35% geeft daar-
naast aan buren vaker te begroeten. 19% 
van de buurtbewoners geeft aan medebewo-
ners aan te spreken op hun gedrag. Dit geeft 
aan dat buurtbewoners zich verantwoordelijk 
voelen voor hun wijk en dat studenten dit met 
hun activiteit kunnen stimuleren. 23% geeft 
aan niets anders te doen. Het kan zijn dat 
ze hun buren al vaak begroeten en dit door 
de activiteit niet per se meer zijn gaan doen, 
maar het kan ook dat de activiteit hun gedrag 
niet heeft beïnvloed. Tot slot heeft 16% ge-
antwoord met ‘anders, namelijk...’. De ruimte 
om iets anders in te vullen is echter onbe-
nut gelaten. We kunnen dus niet zeggen wat 
buurtbewoners anders zijn gaan doen.

Hoewel we het gedrag van complexbewo-
ners van woonbegeleidersprojecten niet 
direct kunnen linken aan onze projecten, 
hebben we wel gevraagd hoe zij zich gedra-
gen binnen het complex. Het blijkt dat bijna 
alle 90 respondenten hun buren begroeten 
(94%) en dat buren elkaar ook helpen (72%). 
Dit zijn prima cijfers en vooral de behulp-
zaamheid naar buren toe vinden wij erg posi-
tief. Verder is bijna de helft op de hoogte van 
wat er speelt. Omdat het een wooncomplex 
betreft met vaak een eigen Facebookpagina 
en/of nieuwsbrief, is het makkelijk om op de 
hoogte te zijn. Wat ons betreft mag het per-
centage daarom wel wat omhoog. We gaan 
de studenten erop wijzen dat ze dit nog meer 
kunnen stimuleren onder bewoners. Het per-
centage complexbewoners dat medebewo-
ners aanspreekt op hun gedrag is 19% (het-
zelfde als bij Springlevende Wijken).

5. Gedragsverandering



Dit impact jaarverslag verschaft inzicht in de manier waar-
op wij 1) onze impact meten en 2) in hoeverre wij onze 
beoogde impact bereiken.

Meten
We meten veel. Net zoals vorig jaar sturen we een en-
quête uit naar studenten en docenten en meten we im-
pact onder bewoners in Springlevende Wijken met onze 
Springlevend Ontdekken-methode.Daarnaast hebben we  
dit jaar enkele meetmethodes toegevoegd en aange-
scherpt. Zo standaardiseerden we de evaluatie met ste-
delijke partners, zodat we de kwalitatieve meerwaarde 
onder deze doelgroep konden meten. Ook ontwikkelden 
we de Springlevende Mix, waarmee we impact onder be-
woners binnen Woonbegeleidersprojecten meten. Ook 
scherpten we vragen in Springlevend Ontdekken en in de 
verschillende enquêtes aan en voegden we nieuwe vra-
gen toe. Hierdoor kunnen we in dit jaarverslag al veel dui-
delijker onze impact aanwijzen dan het jaar ervoor. Maar 
ook zijn er dingen die nog beter kunnen. Binnen state-
ment 3 valt er nog winst te behalen wat betreft het me-
ten. We willen aan de slag met een enquête voor alumni 
waarin we vragen stellen over de relatie tussen deelname 
aan onze projecten en de positie/kansen op de arbeids-
markt. Ook willen we de Springlevende Mix meer laten 
aansluiten op de Springlevend Ontdekken-methode om 
een beter en meer eenduidig antwoord te kunnen geven 
op impact statement 4. Verdere kleinere aanpassingen 
die we willen doen in de meetmethodes zijn bij de ver-
schillende statements te lezen onder het kopje ‘en nu?’

Bereiken
Ook dit impact jaarverslag laat zien dat we ontzettend 
veel bereiken. In ons werk hebben we te maken met 
verschillende stakeholders. Onze vier impact statements 
komen voort uit onze missie waar deze stakeholders in 
genoemd staan: stedelijke partners, onderwijspartners, 
studenten en bewoners.

Onderwijspartners 
De meerwaarde die wij creëren voor het hoger onderwijs 
is groot. Dat zien we aan het grote aantal structurele on-
derwijspartners en positieve evaluaties van docenten, te 
lezen onder statement 1. Hier zijn we trots op. Tegelijker-
tijd is het belangrijk om steeds met nieuwe opleidingen 
te werken, aangezien het onze ambitie is om ook meer-
waarde in de breedte te creëren. Door met nieuwe oplei-
dingen te werken, kunnen we ook met een groter aantal 
en meer diverse studenten werken, die we ook weer op 
meer verschillende thema’s kunnen inzetten. We zetten 
daarom de aanjagers werving & matching in ons team 
aan het werk om de balans tussen structurele en nieu-
we onderwijspartners te bewaken. Daarnaast blijft elke 
projectcoördinator alert op zowel het verduurzamen van 
relaties als op het leggen van nieuwe contacten.

Stedelijke partners
Zowel in de breedte als in de diepte creëren wij meer-
waarde voor de stad, zo blijkt uit impact statement 1. Uit 
de verdeling van projecten over thema’s blijkt dat we in 
de breedte meerwaarde creëren voor de stad: we doen 
veel uiteeenlopende projecten. De verdeling van projec-
ten over thema’s is echter niet gelijk. Dit is te verklaren 
doordat we vraaggestuurd werken en dus inspelen op 
wat opdrachtgevers als belangrijk thema zien. We blijven 
alert dat we vraagstukken bij verschillende opdrachtge-
vers en over verschillende thema’s acquireren, zodat pro-
jecten niet teveel binnen één thema komen te vallen. 

Uit evaluaties met stedelijke partners blijkt dat zij de sa-
menwerking met studenten uit het hoger onderwijs als 

meerwaarde beschouwen. Zo vinden ze de resultaten 
vaak bruikbaar, vinden ze het mooi om studenten een 
leerervaring te bieden en boden studenten een frisse 
blik. Mooie impact als je spreekt over het creëren van 
meerwaarde in de diepte. We blijven wel werken aan hel-
der verwachtingsmanagement en een goede afstemming 
met alle betrokken partijen over het proces en over de 
resultaten waar de studenten mee komen. 

Tot slot blijkt dat we met het merendeel van onze stede-
lijke partners een duurzame samenwerking hebben: zij 
werken structureel met ons samen wat aantoont dat zij 
meerwaarde uit de projecten ervaren. Dat is ontzettend 
mooi en daar zijn we trots op. We vinden het wel belang-
rijk om ook steeds met nieuwe partners te werken, zodat 
we ook verschillende onderwerpen in de stad kunnen be-
dienen, en dus meerwaarde in de breedte creëren. We 
gaan de acquisitie-aanjagers binnen ons team aan het 
werk zetten om de verdeling tussen nieuwe en structurele 
stedelijke partners te bewaken en een beslissing te ne-
men over het eventueel extra inzetten op het vinden van 
nieuwe stedelijke partners.

Studenten
Onze projecten hebben op twee manieren impact op 
studenten: 1) hun verantwoordelijkheidsgevoel richting 
de maatschappij en 2) hun kansen op de arbeidsmarkt, 
zie respectievelijk statement 2 en 3. Voor beiden geldt 
dat onze impact duidelijk te zien is. In totaal hebben alle 
studenten via Academie van de Stad bij elkaar zich in 
studiejaar 2017/2018 een kwart miljoen uur ingezet voor 
maatschappelijke projecten. Dit is een enorm indruk-
wekkend getal! We hebben een toename gezien in het 
aantal stageprojecten: projecten waarbij studenten zich 
inzetten in het kader van hun stage en voor een langere 
periode intensief betrokken zijn bij een maatschappelijke 
uitdaging in de stad. Onze impact op studenten was in 
2016/2017 groot en is, waarschijnlijk door deze toename 
in stageprojecten, in 2017/2018 nog groter geworden. Zo 
stimuleren wij met onze projecten het verantwoordelijk-
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heidsgevoel van studenten voor de maatschappij en ver-
groten wij hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan 
maatschappelijke initiatieven. Ook het positieve effect op 
het gevoel van verbondenheid met de eigen leefomge-
ving en het begrip voor mensen met een andere achter-
grond is groot. Bovendien hebben de meeste studenten 
door het project het gevoel echt iets bij te hebben gedra-
gen aan hun omgeving.

Daarnaast zien wij dat een opleiding door onze projecten 
voor de meeste studenten ook een duidelijke maatschap-
pelijke invulling krijgt. Studenten hebben bijvoorbeeld 
een beter begrip gekregen van wat maatschappelijke in-
stellingen eigenlijk doen. Een groot deel van de studen-
ten bevestigt daarnaast dat deelname aan het project het 
CV op positieve wijze heeft uitgebreid en alle studenten 
hebben in meer of mindere mate verschillende profes-
sionele vaardigheden en competenties ontwikkeld. Ook 
docenten onderschrijven onze impact op de ontwikkeling 
van de student tot grootstedelijk professional van mor-
gen. Naast een aantal succesverhalen waarbij studenten 
een vervolgopdracht of zelfs een baan vinden bij een op-
drachtgever, zal verder onderzoek ons komend jaar hel-
pen meer inzicht krijgen in onze impact op arbeidskansen 
van onze studenten.
 
Buurtbewoners
Ook dit jaar hebben we de methode Springlevend Ont-
dekken weer toegepast en ook dit jaar blijkt onze impact 
weer groot, zie statement 4. Bewoners ontmoeten meer 
buren, de wijk wordt schoner/heler/veiliger ervaren, het 
positieve gevoel over de wijk en kennis wordt vergroot en 
bewoners zijn zich meer bewust van hun eigen gedrag. 
Helaas neemt door de druk op de woningmarkt het aantal 
Springlevende Wijken af. Omdat dit een formule is met 
veel impact op zowel studenten als de buurt, is het nodig 
dat we blijven nadenken over hoe we deze impact kunnen 
behouden en mogelijk in andere formules kunnen gieten.

We hebben deze meting onder buurtbewoners uitgebreid 
met een aangepaste methode om inzicht te krijgen in wat 
er speelt onder bewoners van Woonbegeleidersprojec-
ten, namelijk Springlevende Mix. Een belangrijk verschil 
tussen een Woonbegeleidersproject en de Springlevende 
Wijk is dat bewoners van Woonbeleidersprojecten in com-
plexen wonen en de helft van de bewoners nieuwkomer is. 
Dat maakt het moeilijk om vragen te stellen die specifiek 
over onze impact gaan (er valt weinig te vergelijken). Voor 
het eerste jaar hebben we daarom besloten een nulme-
ting te houden. Bewoners gaven hierin onder andere aan 
elkaar te begroeten en maandelijks of wekelijks contact te 
hebben met buren. We zouden graag zien dat de cijfers 
omhoog gaan en dat willen we kunnen koppelen aan onze 
inzet. Daar gaan we in 2018/2019 mee aan de slag.
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