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Ambities Alliantie Deltaplan Jeugd 
De Maatschappelijke Alliantie is een onafhankelijke stichting met het doel om middels publiek-
private samenwerking complexe maatschappelijke vraagstukken duurzaam op te lossen. Hiervoor 
initieert zij allianties, samenwerkingsverbanden met private en maatschappelijke partners, die vanuit 
een gezamenlijke missie met expertise en capaciteit  de kwetsbare doelgroep ondersteunen. 
 
De Maatschappelijke Alliantie initieerde op 15 maart 2021 Alliantie Deltaplan Jeugd, naar aanleiding 
van de oproep van de 15 burgemeesters voor ondersteuning om tweedeling tegen te gaan. Alliantie 
Deltaplan Jeugd wil jongeren in kwetsbare wijken meer perspectief bieden op de domeinen 
onderwijs, vitaliteit, veiligheid en bestaansrecht. De alliantie heeft haar diensten aan het kabinet 
aangeboden en na overleg met ministeries besloten om haar aanpak in Zaanstad toe te passen en bij 
succes op te schalen naar de 14 andere gemeenten.  
 
In nauwe afstemming met Jan Hamming, de burgemeester van Zaanstad, wil de Alliantie Deltaplan 
Jeugd de implementatiekracht van haar partners inzetten voor het realiseren van de ambities van het 
Pact Poelenburg Peldersveld op de opgave Jeugd. De uitvoeringsplannen van het Pact Poelenburg 
Peldersveld vormen de basis voor deze samenwerking. 
 
Dat bovenstaande ambitie het beste kan gebeuren samen met kinderen en jongeren uit kwetsbare 
wijken van Zaanstad zelf is evident. De ervaringen van de kinderen en jongeren zelf, leggen een 
solide basis voor gezamenlijke actie. Alliantie Deltaplan Jeugd heeft daarom besloten een drietal 
sessie te organiseren om te verkennen waar de Alliantie extra ondersteuningskracht kan leveren. De 
strategie van de Alliantie is het versterken van bestaande allianties door de inzet van private partners 
die capaciteit en kennis beschikbaar stellen.  
 
Drie sessies in samenwerking met de doelgroep 
 
Er vinden drie sessies plaats om samen met de doelgroep tot de gewenste focus en acties te komen 
die passen bij de behoefte van de doelgroep in de lijn met de opgaven van de stad. (zie uitwerking 
blz. 3) . Dit zijn de volgende sessies: 
 

1. Sessie 1 op 27 oktober - gericht op de kinderen van het Primair Onderwijs.  
 
Naast de schoolbestuurders en directeuren was een groep kinderen van Agora Stichting voor 
Bijzonder Primair Onderwijs uit Zaanstad aanwezig en leverde input over wat kinderen in de wijk en 
op school nog missen om beter te kunnen leren en blij en trots te zijn. De drie speerpunten vanuit 
Pact zijn taal, ouderbetrokkenheid en burgerschap.  
Uit de sessie kwamen de volgende suggesties vanuit de kinderen naar voren: 
 

- meer natuur in de buurt inclusief kinderen de verantwoordelijkheid te geven hiervoor te 
zorgen; 

- meer en diverse activiteiten buiten schooltijd aanbieden, ieder kind heeft andere interesses; 
- meer ontmoetingen stimuleren met kinderen uit andere wijken.   

 
 
 
 
 
 
 

https://www.linkedin.com/company/agora-stichting-voor-bijzonder-primair-onderwijs-in-de-zaanstreek/
https://www.linkedin.com/company/agora-stichting-voor-bijzonder-primair-onderwijs-in-de-zaanstreek/
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Vervolg op deze sessie 
Aangezien bij deze leeftijdscategorie onderwijs/school het centrale thema organiseert de Onderwijs 
Alliantie een verdiepingsgesprek in petit comité om te bespreken welke ondersteuning er nodig is 
voor verbeteren van kwalitatief goed onderwijs, buitenschoolse activiteiten en duurzame inzet van 
de middelen van het Nationaal Programma Onderwijs. De Onderwijs Alliantie kan, indien gewenst, 
capaciteit en kennis inzetten om de scholen te ondersteunen in het realiseren van hun 
doelstellingen. Hayde Zarkeshan is aanspreekpunt voor dit vervolg en de Onderwijs Alliantie stelt de 
volgende acties voor: 
 

a. Strategiesessie met 2 of 3 betrokken scholen, 1 of 2 maatschappelijke instellingen en 
de Onderwijs Alliantie over de behoeftes van de scholen; 

b. Opstellen van een plan van aanpak die zich m.n. zal richten op het invullen, verrijken 
en uitbreiden van leertijduitbreiding en het duurzaam inzetten van de NPO gelden 
daarvoor; 

c. Inrichten en faciliteren van de Publiek private samenwerking hiervoor. 
 
 

2. Sessie 2 op 17 november - gericht op jongeren van het Voortgezet Onderwijs  
 
Deze sessie is voorbereid met de schooldirecteuren die aangaven dat naast imago verbetering van de 
wijk ook een betere verbinding met het bedrijfsleven van belang is voor het matchen aan stages en 
voor het verbreden van de horizon van jongeren. Loopbaan oriëntatie en talentontwikkeling zijn 
vanuit de pact aandachtspunten. 
 
Uit de sessie kwamen de volgende suggesties en aandachtspunten vanuit de jongeren naar voren: 
 

- Ze raken geïnspireerd en gemotiveerd van rolmodellen die juist dichtbij hen staan en die 

bijdragen aan imago verbetering van de buurt, zodat zij er ook trots op kunnen zijn. De 

jongeren zelf kunnen elkaar ook als rolmodel zien;  

- Jongeren geven aan dat het belangrijk is dat er iemand in hen gelooft, oprecht interesse 

toont en dat ze samen met iemand hun talent en toekomst pad willen ontdekken, 

bijvoorbeeld met een coach; 

- De school is voor hen een belangrijke plek maar ze willen ook verbonden worden aan andere 

bedrijven en partijen in de buurt. 

 
Vervolg op deze sessie 
Alliantie Deltaplan Jeugd komt met een voorstel inzake talenten ontplooien en de verbinding met het 
bedrijfsleven en rolmodellen. 

Hayde Zarkeshan is aanspreekpunt voor het vervolg.  
 

3. Sessie 3 staat gepland op 26 januari – gericht op het voorstel waarmee de Alliantie de 
jongeren duurzaam perspectief wil bieden 
 
Marc Dullaert is hiervoor aanspreekpunt. 

 
 
 

 
 

https://www.maatschappelijkealliantie.org/allianties/onderwijs-alliantie/
https://www.maatschappelijkealliantie.org/allianties/onderwijs-alliantie/
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Allianties zorgen voor samenwerking 
 
De Maatschappelijke alliantie heeft vier kern allianties die zich gelijkwaardig tot elkaar 
verhouden. De allianties versterken elkaar onderling en werken ook alliantie overstijgend 
aan maatschappelijke thema’s. Zie de afbeelding hieronder:  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitwerking drie sessies in samenwerking met de doelgroep 
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