Meer weten
over Move?

Waarom Move?
Zet jullie met je vereniging op de maatschappelijke kaart
In onze projecten gaat een commissie van een studentenvereniging actief aan de slag met
een groep kinderen van een basisschool (10 t/m 13 jaar oud) om samen een project uit te
voeren. Studenten die deelnemen kunnen zowel van een sport-, studie- of gezelligheidsvereniging zijn. De kinderen zijn de creatief leiders binnen het project en studenten zijn de
projectleiders die hen helpen hun ideeën te realiseren. Een Move-project duurt vier tot zes
maanden. In deze periode krijgen jullie samen iets moois voor elkaar in de buurt waar de
kinderen opgroeien.
Hoe laat je kinderen ontdekken dat ze de wereld kunnen veranderen?
Kinderen kunnen meer dan ze denken. Dat moeten ze wel eerst ervaren. Helaas is dat niet voor
alle kinderen vanzelfsprekend. Met een commissie van je vereniging kun je die kinderen helpen
om iets moois voor elkaar te krijgen in hun eigen buurt. Zo ervaren de kinderen wat ze waard zijn.
Studenten zijn hun rolmodel en begeleiden het project. Je hebt contact met scholen, bedrijven en de
gemeente en levert een positieve bijdrage aan een wijk waar dat hard nodig is. Een blikverruimende
ervaring. Daar groeien kinderen van. En jij ook!
Move. Verander je wereld!

Leer samen je project managen en ontwikkel je talenten
Tijdens een Move-project neem je kinderen mee in jouw leefwereld en andersom. Samen
brainstorm je over wat er beter kan in hun buurt en ontwikkel je een plan om één van
de ideeën te realiseren. Bijvoorbeeld een chillbank op het schoolplein, een kunstwerk
op een duistere hangplek of een swingend buurtfeest. Jullie worden begeleid door een
projectcoördinator van Move. Die geeft jullie training, helpt bij het schrijven van het
projectplan en coacht jullie in het inzetten van je eigen talenten. Je leert dus van a tot z hoe
je met een groep kinderen echt iets voor elkaar kunt krijgen.
Werk met partijen zoals bedrijven, de gemeente en scholen
De projectcoördinator van Move brengt jullie in contact met de school en met een
maatschappelijke partner, zoals een bedrijf, de gemeente of een woningcorporatie. Zij
kunnen met kennis of financiën jullie project ondersteunen. Of misschien hebben jullie voor
een mooi resultaat hulp nodig van een kunstenaar of architect. Door samen te werken met
deze partners kunnen jullie het idee voor de buurt echt realiseren.

“Ik kom zelf uit een redelijk goede
buurt en heb nooit te maken gehad met
bijvoorbeeld vandalisme of hangjongeren. Ik wilde graag een keer uit mijn
eigen comfortabele wereldje stappen.”
Jennifer, studievereniging CIA Labyrint

Hoe gaat het in zijn werk?
Bottom-up werken
In de projecten van Move krijgen kinderen en studenten samen het eigenaarschap en de
verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van hun eigen project. Bottom-up
werken en hen daarmee de vrije ruimte geven om hun eigen ideeën tot werkelijkheid te
maken staat daarbij voorop.
Actief uitstapje en een buurttraject
Het project bestaat uit twee onderdelen: een actief uitstapje, waarin de studenten de
kinderen meenemen naar het studentenleven en een buurttraject. Tijdens vier bedenk- &
doe-sessies brainstormen de kinderen met hulp van de studenten over wat er beter kan in
de wijk en gaan ze samen aan de slag om hun plan uit te voeren. Het buurttraject wordt
afgesloten met een feestelijke onthulling van het resultaat. Zo leren ze sociaal ondernemen,
ontwikkelen ze hun talenten en kunnen ze met trots terugkijken op een concreet resultaat. Tijdens het project organiseren de studenten ook een actief uitje voor de kinderen om
hen het studentenleven te laten zien. Zo verkennen zij nieuwe sporten, studies, talenten en
mogelijkheden.
Elke student een eigen rol
De studenten krijgen ieder een eigen rol binnen het project. Zo is er een voorzitter,
penningmeester, coördinator bedenk- & doe-sessies, coördinator uitstapje studentenleven en iemand voor communicatie & PR. Je wordt tijdens het project begeleid door een
projectcoordinator van Move. Er is tijdens het project veel ruimte voor eigen ideeën en
initiatief.
“Ik zou graag een heel grote trampoline
in de wijk willen. Iedereen komt daar dan
naartoe en dan vragen ze aan elkaar: wie
ben jij? Zo leren ze elkaar kennen.”
Chahid, groep 8a Aboe Daoedschool

Meedoen?
Ben je toe aan een blikverruimende ervaring? Wil je graag praktijkervaring opdoen?
Of wil je als bestuur van een studentenvereniging jouw leden een mooie kans bieden?
Start je eigen Move-project en leer van a tot z hoe je met een groep kinderen echt iets
voor elkaar kunt krijgen.
Wij vragen:
•
•
•
•
•

Een commissie van ten minste vijf studenten.
4 tot 6 maanden tijd van de commissie (2 tot 4 uur per week).
Verantwoordelijkheid en commitment.
Positieve energie, teamspirit en flexibiliteit om het project te laten slagen.
Het organiseren van vier bedenk- & doe-sessies, een feestelijke afsluiting en
een actief uitstapje naar het studentenleven.
• Een aanspreekpunt en betrokkenheid vanuit het bestuur van de vereniging
voor de commissie en voor Move.

“Overzicht houden, plannen, zorgen
dat iedereen gemotiveerd blijft,
vergaderingen leiden. Daar heb ik
heel veel van geleerd.”
Julia, studievereniging Labyrint
Julia, studievereniging Labyrint

Onze organisatie
Move is in 2009 opgericht door studenten uit Utrecht. We zijn inmiddels actief in Utrecht,
Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Delft, Nijmegen en Groningen en hebben in deze
steden al meer dan 150 projecten met kinderen en studenten opgezet. Maar we zijn
ambitieus en blijven onverminderd werken aan het vergroten van onze impact. Eind
2017 willen we actief zijn in alle grote studentensteden van Nederland en jaarlijks 100
betekenisvolle projecten met studenten en kinderen uitvoeren. We doen dit alles met
een jong en ambitieus team bestaande uit studenten en starters op de arbeidsmarkt.

“Move is meer dan uitstekend in staat gebleken om twee uiteenlopende leefwerelden met
elkaar in contact te brengen en zo meerwaarde
te creëren voor een wijk of buurt. Wij gunnen
dit elke studentenstad”
Jury van de Meer dan handen Vrijwilligersprijs 2015

“Ik wil mijn ervaringen terugkoppelen aan
de jeugd en voor hen een betere omgeving
maken om op te groeien”
Tyrone, Giving Back Students Community

Wil jij ook graag een Move-project starten? Neem dan contact met ons op. We vertellen
je dan graag meer over de tijdsinvestering, de duur en de maatschappelijke
waarde van onze projecten. Stuur een mailtje naar info@stichtingmove.nl.
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