
Het project Een stap vooruit richt zich op mensen in dreigende 

kwetsbare situaties en die nog niet zo lang in Amsterdam wonen. 

Wij helpen deze mensen om stappen te zetten op hun weg door 

de complexe Amsterdamse samenleving, zodat zij gaandeweg de 

ruimte vinden om hun talenten te ontwikkelen. 

AKROS ontwikkelt dit project en streeft naar samenwerking met 

organisaties in de buurt en zet haar brede netwerk in om de 

mensen uit de doelgroep te helpen.

Activiteiten  
Het centrum van onze activiteiten is in de Baarsjes. Kwetsbare 
Amsterdammers en vrijwilligers uit heel Amsterdam zijn welkom 
om deel te nemen aan het project. 
Wij bieden trainingen, praktische en informatieve cursussen, 
ontmoetingen, taallessen, computervaardigheden en begeleiding 
naar vrijwilligerswerk, binnen of buiten ons centrum. 
Voor informatie en doorverwijzing kan contact opgenomen 
worden met AKROS, Jacqueline Wijer, T: 020-689 88 18.

De wens van de deelnemer staat centraal 
De wensen en behoeften van de mensen, die met een vraag bij 
ons komen, lopen als een rode draad door onze ondersteuning 
en hulpaanbod. Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij wensen 
en behoeften steunen we hun toenemende participatie in de 
Amsterdamse samenleving. Ook kleine wensen of behoeften zijn 
voor ons belangrijk. De vervulling van de wens telt.
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Ruimte voor vrijwilligers
De begeleiding en ondersteuning van nieuwe Amsterdammers 
wordt door Amsterdammers gedaan, die zich in willen zetten voor 
anderen. Zij gebruiken daarvoor hun talenten en kennis. Hierdoor 
ontstaan netwerken van mensen die elkaar ondersteunen. Net als 
de nieuwe Amsterdammers zetten zij stappen in de samenleving. 
De vrijwilligers horen ook tot onze doelgroep en zijn van harte 
welkom. 

De PiëzoMethodiek
Akros werkt met de Piëzomethodiek, een stappenplan dat wordt 
ingezet bij de ondersteuning van de deelnemers bij het ontwik-
kelen van kennis en vaardigheden, die te maken hebben met hun 
talent. Stapsgewijs krijgen de deelnemers de kans om hun vol-
waardige en zelfstandige deelname aan de samenleving te ver-
groten. Meer informatie? www.piezomethodiek.nl

Digitale stappen vooruit 
Veel zaken moeten via internet geregeld worden. Amsterdam-
mers die de taal niet optimaal beheersen en vaak geen computer 
hebben, leren we praktische zaken te regelen via de computer. 
Deelnemers worden digitaal zelfredzaam. Als het nodig is krijgen 
ze hulp van een vrijwilliger. Samen praten en koffie drinken zijn 
vaste onderdelen van de inloop.

Sociaal inloopspreekuur  
Extra ondersteuning wordt gegeven via het sociale inloopspreek-
uur. Wanneer deelnemers een vraag hebben over belangrijke 
brieven, iets moeten invullen of naar hulp zoeken kunnen ze 
terecht bij ons sociaal inloopspreekuur. 

Cursussen
In ons centrum zijn ook cursussen Alfabetisering, Administratie 
en Gezondheid. Aanmelding voor deze cursussen verloopt via de 
klantmanager (WPI) of via het sociaal loket.

Openingstijden
Het centrum in de Willem Schoutenstraat is elke dag open vanaf  
9 uur. Informatie? www.akros-amsterdam.nl/taal of Facebook.

Geen kosten
De activiteiten zijn laagdrempelig en gratis. In ruil vragen wij 
de deelnemers om ons met voorkomende werkzaamheden te 
helpen.

Een stap vooruit
Willem Schoutenstraat 51
1057 DM  Amsterdam
T: 020-261 05 34 
j.weijer@akros-amsterdam.nl 

Taal en inburgering
Maghalhaensplein 18
1057 VG Amsterdam
T: 020-689 88 18
j.weijer@akros-amsterdam.nl


