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Op weg naar Gelijke Kansen in Amsterdam Zuidoost

Strijder van 13 jaar
Amsterdam-Zuidoost is een
veelbesproken stadsdeel
met grote tegenstellingen.
Talloze grote bedrijven zijn er
gevestigd, zoals ABN AMRO
en natuurlijk de ArenA. Maar
het is ook een stadsdeel met
veel geweld onder jongeren.
De 13-jarige Xavi Dors, die
hier opgroeit, was dat zat.
door Isabel Michelotti
en Tjerk de Vries
Ze zijn heel blij en zelfs vereerd met
zijn komst naar de Johan Cruijff ArenA.
Xavi is vandaag samen met Christa
Beaufort, verantwoordelijk voor de
duurzame bedrijfsvoering bij ABN
AMRO, te gast in het jubilerende stadion van directeur Henk Markerink.
Het gezelschap heeft iets gemeen:
allemaal streven ze naar een mooie
toekomst voor Zuidoost. Het verhaal
van de 13-jarige Xavi is zo indrukwekkend dat Markerink en Beaufort hem
dolgraag een keer in levenden lijve
wilden ontmoeten.
“Ik woon in Zuidoost”, begint Xavi, die
zelfs nog bij Ajax heeft gevoetbald en
daar graag wil terugkeren, zijn verhaal. “Daar vinden veel gewelds- en
steekincidenten plaats. Ook vriendjes
van mij zijn weleens slachtoffer geworden. Ik vond dat dat moest stoppen. Jongeren moeten juist hun talenten laten zien.”
Viral filmpje
Met behulp van zijn vader, werkzaam
bij de Koninklijke Marechaussee,
kwam hij op het idee om de stichting
Voetballen voor Veiligheid op te richten. Daarmee initieert Xavi voetbaltoernooien van 4 tegen 4 met iedere
keer een ander thema en een gastspreker. Zo is bodyshaming al aan bod
gekomen en heeft de politie een keer
gesproken tijdens een toernooi.
“Samen voetballen is positief. Ik wil dat
er meer aandacht is voor het positieve
en minder voor het negatieve in dit

ArenA-directeur Henk Markerink trapt een balletje met de 13-jarige Xavi Dors.
stadsdeel”, zegt Xavi. “Er zit hier heel
veel talent, we zijn multicultureel. We
hebben genoeg te bieden hier.”
Xavi is niet zomaar iemand. Zijn invloed is groot, want hij heeft een kleine 12 duizend volgers op Instagram.
Hoe hij daaraan komt, is ook weer zo’n
bijzonder verhaal. “Ik deed mee aan
een straatvoetbaltoernooi en had een
vette schijnbeweging, een schijntrap,
waardoor mijn tegenstander omviel.
Dat had iemand gefilmd en dat filmpje
werd online uiteindelijk ruim 4 miljoen
keer bekeken!”

Xavi Dors

Ineens kreeg ik heel veel
volgers op insta. Dat
was een cadeau en ik
vond dat ik daar iets
mee moest doen. Op
deze manier kan ik veel
jongeren bereiken.

Het heeft als gevolg dat Xavi een BN’
er is geworden en zelfs door volwassenen wordt aangeklampt. “En ineens
kreeg ik heel veel volgers op insta. Dat
was een cadeau en ik vond dat ik daar

iets mee moest doen. Op deze manier
kan ik veel jongeren bereiken.”
Rolmodel
Stadiondirecteur Markerink luistert
met grote ogen. Hij vindt het een geweldig verhaal en is het helemaal
eens met Xavi. “Amsterdam-Zuidoost
is mooier dan veel mensen denken.
Er liggen hier heel veel kansen. Het
stikt van de grote bedrijven en die zijn
naarstig op zoek naar personeel. Het
is zaak dat de bevolking en die bedrijven elkaar vinden. En er is geen betere
manier om te verbinden dan sport. Dat
wordt onderschat, vind ik. Xavi is een
rolmodel en kan de jeugd bereiken.
Dat is belangrijk, we hebben rolmodellen nodig. De jongeren moeten
inzien dat er heel veel mogelijkheden
zijn. Je kunt rechtsaf het goede pad
op, of linksaf het verkeerde. Kies het
rechter, word bankdirecteur, hospitality manager, elektricien, weet ik wat.
Daar kun je prima geld mee verdienen.
Maar dat kan ik wel mooi vertellen, het
komt veel beter over als iemand als
Xavi dat doet. Ik wil heel graag helpen
de stichting van hem groter te maken
en Xavi een podium geven.”
Xavi ondervindt nu al de positieve gevolgen van zijn initiatief. Vrijwel geen
enkele negatieve reactie krijgt hij en
hij ziet wel degelijk verandering. “Als
je in Zuidoost zei dat de politie naar
je toernooi zou komen, was men daar
in eerste instantie niet per se blij mee.
Maar toen de politie een keer bij een
toernooi van ons was geweest, mee
had gevoetbald en had gesproken,
vond iedereen het heel gaaf dat ze er
waren. Ik hoop dat jongeren begrijpen
dat je bij de politie kan aankloppen
voor hulp. Ze zijn er niet alleen maar
als je iets verkeerds hebt gedaan.”

Xavi startte met behulp van zijn vader de stichting Voetballen voor Veiligheid.

Personeel uit de buurt
Zowel ABN AMRO als de ArenA ontvangen graag mensen uit Amsterdam
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Winnaar Young
Impact Award
Met zijn geweldige initiatief
van Voetballen voor Veiligheid won Xavi eerder dit jaar
de Young Impact Award in de
categorie Maatschappij. Young
Impact is een jongerenorganisatie die gelooft dat jongeren
de kracht, frisheid en creativiteit hebben om de wereld
mooier te maken.
ABN AMRO staat hier volledig
achter en is daarom hoofdsponsor van Young Impact.
Het komende jaar wil de bank
alle awardwinnaars, waaronder
dus Xavi, verder brengen in
hun ontwikkeling. Zo biedt ze
hen een financieel steuntje in
de rug, maar ook coaching en
netwerk.
Zuidoost als werknemers. Ook Xavi
is natuurlijk van harte welkom. Maar
de jongeman heeft zichtbaar andere
plannen. Ten eerste wil hij profvoetballer worden. Zijn avonturen bij Ajax
en FC Utrecht smaakten wat dat betreft naar meer. Daarnaast wil hij dat
zijn stichting meer bekendheid krijgt.
“Ik zou wel graag willen dat we dit ook
in het buitenland gaan doen”, zegt hij.
Maar daarnaast heeft hij nog twee
wensen. “Ik wil echt dat het geweld in
de Bijlmer weggaat. En ik zou wel een
toernooi in de ArenA willen organiseren”, glundert hij.
De glimmende ogen van Markerink
verraden dat die het helemaal eens is
met de jonge Amsterdammer. Vooral
met die laatste wens moet het dus zeker helemaal goedkomen. 
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‘Partner en goede buur’
ABN AMRO is als één van de Founders van de ArenA al 25 jaar een goede partner én goede
buur in Amsterdam Zuidoost. Christa Beaufort is namens de bank nauw betrokken bij
plannen rondom stadsdeel Zuidoost. Ze ziet voor de komende jaren een duidelijke rol voor
ABN AMRO als het gaat om de ontwikkeling van de wijk. Het verhaal van Xavi onderstreept
dit belang alleen maar.
“In Amsterdam Zuidoost is er een
enorme kloof tussen de grote bedrijven, waar veel geld wordt verdiend, en
de wijk zelf,” vertelt Beaufort. “Dat zijn
helaas nog gescheiden werelden. Duizenden bewoners zitten zonder baan
en belanden in de bijstand, terwijl de
bedrijven juist staan te springen om
goed personeel. Het probleem zit ‘m
in het feit dat we elkaar niet weten
te vinden. Daarom is Xavi’s initiatief
ook zo waardevol. Hij weet een brug
te slaan en jongeren te inspireren de
goede keuzes te maken. We kunnen
als bank nog zoveel onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen
nemen, maar als we niet weten waar
de behoefte ligt en we de bewoners
niet op de juiste manier kunnen bereiken, heeft het weinig nut.”
Werkgelegenheid
Beaufort werkt als manager sustainability aan het maximaal verduurzamen
van de bedrijfsvoering van ABN AMRO.
“We houden ons daarnaast ook bezig
met het creëren van werkgelegenheid. Zo bieden we jaarlijks minimaal
20 stage- en opleidingsplekken voor
jongeren uit Zuidoost. Wat Xavi laat
zien, is dat het er vooral om gaat dat
we een beweging op gang brengen.

Als jongeren eenmaal binnen de muren van een bedrijf belanden, bouwen
ze automatisch een netwerk op wat
hen weer verder kan brengen. Zo krijg
je een sneeuwbaleffect.”
ABN AMRO betrekt de buurt bij de
herontwikkeling van hun kantoorgebouw aan de Foppingadreef in
Amsterdam Zuidoost. “We willen het
gebouw toegankelijk maken voor het
hele stadsdeel. Niet alleen als het
gaat om werkgelegenheid en investeren in kennis, maar we zullen bijvoorbeeld ook een ruimte beschikbaar
Christa Beaufort

Onze ambitie is dat
opgroeien en wonen
in Zuidoost betekent
dat je alle kansen en
mogelijkheden krijgt
die je nodig hebt om
jezelf te ontwikkelen
en je talenten kunt
ontplooien.

stellen in het pand voor externe trainingen en lezingen.
Gelijke kansen
“Xavi laat zien dat als je je focust op
talent, drive, verbinding en wat goed
gaat, je veel meer impact maakt dan
wanneer je de nadruk legt op wat
er mis is in een wijk. Met onze ABN
AMRO Foundation maken we ons er al
twintig jaar hard voor dat kinderen gelijke kansen krijgen om zo hun dromen
na te jagen en uit te laten komen.”
Beaufort vervolgt: “Onze ambitie is dat
opgroeien en wonen in Zuidoost betekent dat je alle kansen en mogelijkheden krijgt die je nodig hebt om jezelf
te ontwikkelen en je talenten kunt
ontplooien. Daar hoort goed onderwijs bij, maar ook sporten, jeugdhulp
en het tegengaan van schulden. Als je
schulden hebt, is dat enorm bepalend
voor je welzijn en dat van je hele gezin.
Daarom is het van het grootste belang dat hier op scholen al aandacht
aan wordt besteed. Met het initiatief
‘Bank voor de klas’ geven duizenden
medewerkers van Nederlandse banken ieder jaar financiële educatie in
het basisonderwijs, zo ook honderden
collega’s van ABN AMRO.” 

Christa Beaufort.
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