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OPERATIE SOCIAL PLACEMAKING
OPERATIE PERISCOOP is een organisatie die plekken in de openbare ruimte die aandacht nodig hebben
in kaart brengt en via fysieke en sociale interventies katalyseren tot een fijne en sociale verblijfsplek waarbij
de belangrijkste partner de buurtbewoner is. Operatie Periscoop werkt vanuit een oprechte verbinding met
de bewoners en gebruikers van de buurt en zoekt in
co-creatie naar manieren naar verbinding en inclusiviteit.
Operatie Periscoop heeft met Social Placemaking een innovatieve manier ontwikkeld op
participatie in de wijk te stimuleren voor bewoners EN professionals. Het verbinden van
verschillende beleidsterreinen aan elkaar en zo beter inspelen op hoe gebiedsgericht werken er in de praktijk uit kan zien.
Operatie Periscoop werkt vooral samen met lokale partijen, kunstenaars, ontwerpers en
performers op de plek waar de interventies plaatsvinden.
Dit maatschappelijk initiatief richt zich op Bos en Lommer met nadruk in de buurten, Gulden Winckel, Gibraltar en Kolenkit. Binnen ons werk is het uitwisselen en verbinden van het
professionele netwerk erg belangrijk.

foto door Armando Martini
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OPERATIE KOLENKIT
De Kolenkitbuurt is een stukje wijk waar veel gebouwd wordt en waar mensen van een enorm diverse
pluimage wonen. Een dicht bewoonde stuk stad van contrasten. Een wijk met erg veel professionals die
stuk voor stuk prachtig werk doen.
Operatie Periscoop zag een kans om juist dit netwerk van professionals krachtiger en duurzamer te maken,
zodat toekomstige gezamenlijk interventies meer impact en nut hebben voor de buurt. En de beschikbare
voorzieningen meer zichtbaar en toegankelijk zijn voor de bewoners (met een krappe beurs).
We kunnen met trots zeggen dat dit gelukt is!
In samenwerking met de gebiedsmakelaar zijn een serie drukbezochte KWARTAAL LUNCHES
georganiseerd (25 april, 4 juli en 7 november). Doel is dat de professionals elkaar en de voorzieningen
sneller weten te vinden om bewoners (met een krappe beurs) te helpen. Het concept is dat een deel van
de ochtend gaat over wat speelt in de buurt en het tweede deel een ludieke teambuilding actie is. Bij de
laatste bijeenkomst begonnen ook actieve bewoners aan te schuiven.
Op 25 april is een TEAM KOLENKIT WHATSAPP GROEP gestart welke druk gebruikt wordt. Men
stelt vragen, geeft elkaar tips en deelt acties uit. Verwijst bewoners aan elkaar door.
Ook profileert Operatie Periscoop om de paar weken een professional uit de buurt met een foto en een
MINI INTERVIEW: Wat doe je in de Kolenkit? Wat kan jij het netwerk bieden? Wat kan het netwerk jou
bieden?
Ondanks dat het team nog in een verkennende fase zit en er nog niet aan toe is, is het toch gelukt nu al
TWEE GEZAMENLIJKE ACTIE’S te doen.
1.) ‘Kolenkit on tour’, waarin het voorzieningen spreekuur 5 weken lang uit de BACK juist naar de
bewoners (met een krappe beurs) toe ging op 5 verschillende buiten plekken in de openbare ruimte
(MGT, El Amien, Mevlana Moskee, Stichting Aminah en WOW).
2.) Op 28 juni is een klein deel van het netwerk aangesloten bij de Jeugddag (door team veiligheid van
stadsdeel west) op het Cruijf Court met kraampjes.
In 2019 gaat Operatie Periscoop zich meer focussen op de gezamenlijke acties op straat. Dan is de groep
verder ge-evolueert in een actie fase en kennen ze elkaar beter.
De BACK wordt vooral ingezet voor de vaste activiteiten of gebruik door lokale VVE of organisaties als
vergaderplek. De wens om er een bruisend centrale meetingpoint van te maken, is alleen haalbaar als er
dagelijks een gastheer of dame aanwezig is die spontane binnenlopers kan aanspreken en wegwijs
maken. Operatie Periscoop zorgt dat het programma van de ruimte wanneer nodig ge-update wordt en
zichtbaar is voor passanten en bezoekers en doet de facturering van de verhuur (VVE en grote
organisaties) en verrekening van de onkosten voor dagelijkse zaken. Eind 2018 hebben we besloten dat de
ruimte volledig gratis is en er geen huur meer gerekend wordt.
Elke 2 weken kwam in 2018 een KERNTEAM, waaronder Operatie Periscoop, bij elkaar om zaken
rondom de BACK te bespreken.
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TIJDSINZET KOLENKIT
1.5 dag per week

BELANGRIJKSTE SUCCES
De grote opkomst bij alle kwartaal lunches.
Tussen de 30 en 50 professionals.

LEERPUNT
De energie zakte helemaal in toen we een partij te lang platform hadden gegeven om
hun promotie te doen. Gelijkwaardige gezamenlijkheid en verbinden staan voorop. Ook
een les voor netwerken in andere buurten.

BEREIK
200
professionals, bewoners, straatinterventies, BACK-gebruikers

INDIRECT BEREIK
1000
Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort

621
Posts in de TEAM KOLENKIT WHATSAPP GROEP
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OPERATIE GULDEN WINCKEL
De Gulden Winckel is een buurt waar een mooi professioneel en bewoners netwerk staat waar de
afgelopen jaren o.a. door Operatie Periscoop flink in is geïnvesteerd.
Rondom het Hertspieghelplein (tpv de oude Piggelmee huisjes) zijn een flinke groep nieuwe bewoners
komen wonen. Er zijn geen grote incidenten geweest tussen oude en nieuwe bewoners ondanks de grote
verschillen.
Dit jaar had Operatie Periscoop een aanzienlijk stuk minder uren dan de voorgaande jaren voor de
Gulden Winckelbuurt. Mede omdat de urgentie in de buurt minder groot is en het netwerk staat en veel
bewoners zelf initiatief nemen. Toch heeft Operatie Periscoop bij een aantal zaken een rol kunnen spelen.
Preventief het Operatie Periscoop gezamenlijk met het buurtnetwerk 3 FAIR PLAY CUP’s
georganiseerd met het thema ‘ontmoet je buren’ op 29 maart, 10 juli en op 27 september de 15de editie.
Elke 2 weken was de NETWERKBIJEENKOMST, waar Operatie Periscoop deel van uitmaakt, om
zaken rondom de buurt te bespreken. Halverwege 2018 werd dit maandelijks. Operatie Periscoop had
hierin in vooral de rol om thema’s, kansen en knelpunten vanuit een ander perspectief te belichten.
Operatie Periscoop heeft mee ontworpen met ontwerper Aldalberto Pacheko voor HET NIEUWE
BOOMPLEIN. In het ontwerp is de buurtkamertuin meegenomen. Het ontwerp zal in 2020 gerealiseerd
worden.
Operatie Periscoop gaf ONDERSTEUNING AAN HET GULDEN TEAM, een groep actieve vrouwen
uit de Gulden Winckelbuurt die kinder- en vrouwen activiteiten organiseren. Dit heeft geleid tot het
zelfstandig ondernemerschap van een van de vrouwen. Zij doet nu opdrachten voor Stadsdeel West, Dock,
Vreedzaam en Operatie Periscoop.
Op 30 november 2018 heeft Operatie Periscoop in samenwerking met andere lokale professionals een
PAK JE KANS MARKT georganiseerd op het Gulden Winckel Plantsoen. Onze rol hierin was het doel
bewaken, nl dat de beschikbare voorzieningen van Amsterdammers met een krappe beurs meer
bekendheid kregen. Productief heeft Operatie Periscoop gezorgd voor tenten en geluidsinstallatie, het
verzamelen van 2de hands boeken en speelgoed, muzikanten, entertainers en op de dag zelf voor
mankracht.
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TIJDSINZET GULDEN WINCKEL
0.5 dag per week

BELANGRIJKSTE SUCCES
Dat de FAIR PLAY CUP, waar Operatie Periscoop een medeoprichter van is, na 5 jaar
nog steeds succesvol is.

LEERPUNT
Het netwerk is stabiel, toch is het belangrijk er continuïteit aan te geven om te voorkomen
dat het inzakt.

BEREIK
500
professionals, bewoners, straatinterventies

INDIRECT BEREIK
2000
Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort

329
Fair Play Punten uitgedeeld door Buurman Henk
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OPERATIE GIBRALTAR
De focus in de Gibraltar is op voorlichting (voor bewoners met een krappe beurs) en op creatieve
activiteiten.
Het is Operatie Periscoop gelukt om een fijne PLEK VOOR DE VROUWENCIRCEL te vinden.
Parvaneh heeft het voormalig Hart van Gibraltar opengesteld voor de vrouwen om hier middag activiteiten
voor kinderen te organiseren en op vrijdagochtend een vrouwenochtend. Dit is vanaf 8 oktober officieel
van start gegaan, de 2 maanden daarvoor was het informeel al gestart. De groep is grotendeels een groep
moeders van de Boomgaardschool en alleenstaande ouderen die op of rond het minimuminkomen leven.
Er wordt veel gedeeld en veel tips en steun geboden.
Operatie Periscoop had WEKELIJKSE UITWISSELINGEN met ABC, Gebiedsmakelaar en doordat
Operatie Periscoop gevestigd is in de buurt, is er dagelijks contact met bewoners en professionals.
Op 15 mei, 9 oktober en 11 december hebben KWARTAAL LUNCHES met het netwerk
plaatsgevonden. De netwerklunches zijn erop gericht om met professionals en actieve bewoners
gezamenlijk de uitdagingen in de wijk aan te pakken en elkaar op de hoogte te houden van waar iedereen
mee bezig is. Hier is de specifieke armoede aanpak voor de GIbraltarbuurt besproken en deels
vormgegeven. Hier is bijvoorbeeld ook het idee gevormd om de verschillende netwerken in de buurt in
kaart te brengen en welke activiteiten gericht zijn op de ondersteuning van mensen met een krappe beurs.
Een keer per maand organiseerde Operatie Periscoop samen met de vrouwencircel CREATIEVE
INTERVENTIES rondom de AFVALPROBLEMATIEK op het van Gentplein
Op 16 november 2018 heeft Operatie Periscoop in samenwerking met andere lokale professionals een
PAK JE KANS MARKT georganiseerd op het van Gentplein. Onze rol hierin was het doel bewaken, nl
dat de beschikbare voorzieningen van Amsterdammers met een krappe beurs meer bekendheid kregen.
Productief heeft Operatie Periscoop gezorgd voor tenten en geluidsinstallatie, het verzamelen van boeken
en speelgoed, muzikanten, entertainers en op de dag zelf voor mankracht.
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TIJDSINZET GIBRALTAR
1.5 dag per week

BELANGRIJKSTE SUCCES
Dat in zo’n korte periode een stabiele groep ontstaan is van circa 20 vrouwen van diverse
culturele komaf en leeftijden.

LEERPUNT
In het begin is er geprobeerd Speeltuin de Gibraltar als centrum van alle buurt activiteiten te maken en daar is na de zomer vanaf gestapt omdat de Gibraltar graag de regie op
haar eigen plek behoud.

BEREIK
500
professionals, bewoners, straatinterventies

INDIRECT BEREIK
2000
Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort

5
Momenten door de buurt met de Operatie Periscoop Samba band
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OPERATIE BEST OF THE WEST 2018
Een belangrijk aspect voor het versterken van plekken en netwerken is het perspectief van de jeugd (en
hun ouders) uit buurten waar we werken te verbreden door ze in aanraking te brengen met diverse kunstvormen. Enerzijds doet Operatie Periscoop dat met architectuur, kunst(installaties) en verassende performances in de openbare ruimte en anderzijds met (een platform voor) cultuur- en kunsteducatie. De talentenjacht Best of the West is daar een voorbeeld van.
De 14de editie van het festival Best of the West is op 29 september 2018 gehouden in Podium Mozaïek.
Vele jonge talenten hebben hun talent laten zien. Het mooie van deze editie was dat we de podia in 2
hadden gedeeld in plaats van 3 zoals de voorgaande jaren. Dit gaf meer rust tijdens de optredens en
maakte dat de jonge artiesten zich nog beter konden focussen.
De 15 winnaars van de verschillende disciplines hebben inmiddels hun prijs verzilverd. Het geld is goed
besteed aan de verdere ontwikkeling van hun talent. Onder andere is betaald de jaarbijdrage voor een 1ste
jaars kunstacademie, er zijn gitaren gekocht, er is een digitale rap studio mee opgebouwd, er zijn
operalessen mee betaald, er zijn dansschoenen gekocht, een professionele trampoline staat nu ergens
midden in een woonkamer, ook diverse tickets voor dans- en theatervoorstellingen. Kortom een hele horde
talenten uit west zijn weer een stapje verder in hun ontwikkeling.
Rappers, Bands, Zangeressen, een DJ, Dansers en Danseressen, Kunstenaars, Filmmakers,
Instrumentalisten, Opera zanger, Kleinkunstenaar, Singer Songwriters en een Goochelaar.
Klik HIER voor de mini documentaire Best of the West 2018 met reporter Siri Brenner, een ouddeelnemer
van Best of the West 2016
In de bijlage onze uitgebreide rapportage van Best of the West 2018.

foto door Tatja Noordam

Jaarverslag 2018 Operatie Periscoop

08

BELANGRIJKSTE SUCCES BEST OF THE WEST 2018
Operazanger Ripley Loye deed na Best of the West 2018 mee aan Hollands Got Talent
en won de 2de prijs. Instrumentalist Diyae Hammoudou (Harp) mocht in december 2018
soleren met Remy van Kesteren in het concertgebouw.
LEERPUNT
Een hele kleine groep deelnemers kwamen zonder ouders. Dit gaf wat ondeugd! Daarom
gaan we in 2019 een samenwerking aan met DOCK waarbij er speciaal 2 jongerenwerkers aanwezig zullen zijn om deze groep ter plekke te begeleiden.
BEREIK
52
acts
150
deelnemers
500
deelnemers, familie, bezoekers, jury, personeel
INDIRECT BEREIK
5000
Passanten, familie, online, instanties, hoort zegt voort
1
deelnemer was vergeten haar instrument mee te nemen
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OPERATIE VREEDZAAM
Operatie Periscoop heeft in 2018 voor vreedzame wijk ingezet op 3 actieve scholen: Narcis Querido,
Wiltzangh, Tijl Uilenspiegel en sportclub Blauw Wit, korfbalvereniging.
In overleg heeft Operatie Periscoop besloten de nadruk te richten op het goed inbedden van de vreedzame
wijk binnen de school (via oudertrainingen) alvorens door te gaan op wijkniveau. En daarom is er dit jaar
geen nieuwe kinderwijkraad opgezet.
VREEDZAME WIJKACTIE OP HET KARELDOORMAN PLEIN. Het hele plein is letterlijk
ondergedompeld in een creatieve transformatie. Met klassen van de bovenbouw is rondom elk bankje op
het plein een vreedzame zin bedacht en deze is op de grond geschilderd met verf door de kunstenaar Raul
Balai, die ook in de buurt woont. Bijvoorbeeld: “wees lief voor een ander, zoveel je kunt”
Er is een online en offline stemmingsronde voor het favoriete kunstwerk geweest en i.s.m. Dock hebben
jongeren vanuit de buurt, streetart op en rondom het plein gemaakt.
Als laatste actie is tijdens de onthulling van het kunstwerk een wereldbol naast het kunstwerk geschilderd
met de handafdrukken van alle leerlingen, docenten, jongerenwerkers en ouders om letterlijk hun
handtekening voor een vreedzame wijk te zetten. De voorzitter van de dagelijks bestuur van West Fenna
Ulichki heeft het officieel geopend.
Op de Narcis Queridoschool, de Wiltzanghschool, de Tijl Uilenspiegelschool en sportclub Blauw Wit,
korfbalvereniging zijn OUDERTRAININGEN opgezet door Operatie Periscoop, gebruikmakend van het
team trainers in West. Tijdens 4 bijeenkomsten zijn de ouders en jeugdtrainers sportclub getraind in de
basis van vreedzame school en wijk en aan het eind kregen zij een certificaat.
Na 2018 stopt Operatie Periscoop met het aanjagerschap vreedzame wijk.

foto door Mi-Sun van Wieringen
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TIJDSINZET VREEDZAAM
1.0 dag per week

BELANGRIJKSTE SUCCES
Presentatie van de kunstwerken op het plein en de handtekeningen wereldbol, geopend
door voorzitter van de dagelijks bestuur van West Fenna Ulichki.
https://kareldoorman.amsterdam.nl/

LEERPUNT
Vreedzame wijk heeft per school veel aandacht nodig om alles goed te organiseren en
coördineren. Doordat de scholen weinig tijd hebben komt veel werk toch bij de aanjager
te liggen. Hierdoor is focus kiezen erg belangrijk om toch mooie resultaten te behalen.

BEREIK
500
professionals, bewoners, straatinterventies,

INDIRECT BEREIK
2000
Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort

239
Blauwe handafdrukken op de wereldbol muurschildering
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GEBIEDSGERICHTE OUTREACHENDE ARMOEDEPREVENTIE
In de rapportage is de gebiedsgerichte outreachende armoedepreventie vervlochten in de aanpak. Toch
hieronder nogmaals in het kort de kwantitatieve prestatie indicatoren.
Het aantal bereikte bewoners in de buurt, waarbij een schatting wordt gegeven van het
aantal bewoners in armoede
Kolenkit 200
Gulden Winckel 500
Gibraltar 500
Best of the West 500
Vreedzaam 500
Bos en Lommerplein 3000
NSA 100
Vertelcabines 250
Totaal een direct bereik van ruim 5500 bewoners uit Bos en Lommer. Indirect (social media, familieleden en
buren) is het getal veel hoger. Operatie Periscoop schat in dat 3300 van (60%) van de bereikte bewoners
leven rondom de armoedegrens.
Het aantal warme overdrachten van bewoners in armoede naar: regulier aanbod van de 		
maatschappelijke dienstverlening, de financiële salon in de Mansveltschool, aanbod van
buurtontwikkeling, en/of naar de inkomensondersteunende voorzieningen op het gebied 		
van armoedepreventie. Hoeveelheid bewoners en welke vormen dienstverlening.
25 Kolenkit
(MaDi, Buurtwerk ABC, Mansveltschool, Nederlandse les in BACK, jeugd- of vrouwen activiteiten in BACK,
sportfonds via West Beweegt)
10 Gulden Winckel
(OKT op Wiltzanghschool, Mansveltschool, Nederlandse les in BACK)
25 Gibraltar
(Mansveltschool, Buurtwerk ABC, Vrouwencircel cursus ABC over budget management)
2 Landlust (sportfonds)
De wijze waarop sleutelfiguren, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn ingezet binnen
uw aanpak. En beschrijving van ontwikkelingsstappen die bewoners in armoede hebben 		
gezet binnen uw aanpak.
Operatie Periscoop werkt in Bos en Lommer met een groeiende groep vrijwilligers. Deze zetten zich in bij
de diverse Operaties.
F heeft een korte periode de rol van gastheer vervuld in de BACK. Hij is doorgegroeid en is nu docent Nederlandse les voor statushouders op verschillende locaties in Nieuw West.
Op het Bos en Lommerplein hebben F uit de Kolenkit, Y, K en H uit de Gulden
Winckel zich wekelijks ingezet bij de programmering.
Y is inmiddels ZZP-er, studeert en doet grafische opdrachten voor Operatie Periscoop, Podium Mozaïek en
inmiddels ook voor Stadsdeel West.
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GEBIEDSGERICHTE OUTREACHENDE ARMOEDEPREVENTIE
-VERVOLG- De wijze waarop sleutelfiguren, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen zijn
ingezet binnen uw aanpak. En beschrijving van ontwikkelingsstappen die bewoners in
armoede hebben gezet binnen uw aanpak.
M, H en K zijn naast een groep uit andere stadsdelen vaste vertellers bij de vertelcabines (hiervoor hebben
ze ook de opleiding tot vertrouwenspersoon afgerond).
K is inmiddels ZZP-er geworden en is artiestenmanager bij Best of the West en trainer bij de
Vreedzame wijk. Zij verwijst inmiddels ontzettend veel ouders door naar de bestaande voorzieningen.
H is naast verteller de vaste vrachtautochauffeur die de Vertelcabines door de stad rijdt.
M en B hebben de NSA op de Wiltzangschool verzorgt.
F, F en S uit de Gibraltar hebben met begeleiding van Operatie Periscoop een bloeiende vrouwencircel
ontwikkeld waarin ze samen met de andere vrouwen inmiddels 3 buurtinitiatieven hebben ingediend.
Beschrijving van de lopende/gestarte activiteiten in de wijk om de doelgroep te vinden en te
binden
KOLENKIT
Operatie Periscoop organiseert en beheert samen met gebiedsmakelaar interactieve kwartaallunches en
Whatsapp netwerk om de enorm grote groep professionals te verbinden, zodat in de toekomst kortere
lijnen zijn en bewoners met hulpvragen sneller geholpen kunnen worden.
Kolenkit on tour. Waarin MaDi en andere voorzieningen met de bakfiets 5 weken langs op 5 locaties zijn
gaan reizen door de buurt. Ter plekke zijn mensen op weg geholpen (warme overdracht) en is er meer
bekendheid gegeven aan het spreekuur in BACK.
GULDEN WINCKEL
Operatie Periscoop heeft Vreedzaam oudertrainingen verzorgt op de Wiltzanghschool. Dit gaf ingangen in
nieuwe netwerken en ter plekke zijn ook warme overdrachten geweest.
Ondersteunen vrouwencircel uit Gulden Winckelbuurt. Deze groep organiseert wekelijkse
vrouwenbijeenkomsten met voorlichtingen over o.a. voorzieningen voor de Amsterdammer met een krappe
beurs.
Pak Je Kans Markt, een laagdrempelige markt met kraampjes over voorzieningen.
GIBRALTAR
Ondersteunen vrouwencircel Gibraltar. Deze groeiende groep organiseerde vanaf de 2de helft van het jaar
wekelijkse vrouwenbijeenkomsten met voorlichtingen. En heeft een breed netwerk van bewoners met een
krappe beurs.
Pak Je Kans Markt, een laagdrempelige markt met kraampjes over voorzieningen.
In 2019 gaat Operatie Periscoop in samenwerking met ABC alliantie de kleine netwerken in kaart brengen.
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WAAR WE IN 2018 NOG MEER MEE BEZIG ZIJN GEWEEST
(en in 2018 onder de VOF valt en raakvlak heeft met de in dit verslag omschreven
operaties in Bos en Lommer )
OPERATIE BOS EN LOMMERPLEIN
Tot en met juni 2018 heeft Operatie Periscoop elke zaterdag op het Bos en Lommerplein gezorgd voor een
heel diverse buurt gerichte programmering. Op de andere dagen opereerden we vanuit een (leegstaand)
winkelpand. Vanuit dit pand werkten elke dag lokale kunstenaars, was er spreekuur (diverse thema’s) en
startende ondernemers, werden workshops en exposities georganiseerd.
Naast het programmeren heeft Operatie Periscoop ook een quickscan gedaan naar de bevindingen van de
pleingebruikers.
NASCHOOLSE ACTIVITEITEN
Operatie Periscoop heeft in opdracht van Combiwel op 2 basisscholen een NSA-programmering invulling
gegeven. Op de Boomgaardschool tussen april en juni door Frouwkje Smit en later door Emma Cloosterman tussen september en december en op de Wilthzangschool door Mignon van Ingen zijn tussen september en december kunstlessen gegeven over het plastic zeemonster en de wereldwijde afvalproblematiek
gegeven.
OPERATIE VERTELCABINE
In 2016 heeft Operatie Periscoop in opdracht van Veilig Thuis de VERTELCABINES ontwikkeld. Een
straatinterventie dat rondom de week van kindermishandeling pleinen opgaat om op zeer laagdrempelige
en anonieme wijze data op te halen van de kennis van kinderen over het thema. De cabines gaan heel de
stad door en in 2018 ook in Bos en Lommer. Tussen 29 mei en 4 juni zijn de cabines langsgegaan op het
Cruijff Court in de Kolenkitbuurt, Het Boomplein in de Gulden Winckelbuurt, de van Gentplein in de Gibraltarbuurt en de Karel Doormanplein in de Landlustbuurt. Er is in totaal met circa 250 kinderen en ouders
interactie geweest.

CONCLUSIE

2018 was het jaar van verbinding. Verbinding op buurt en wijk niveau, het verbinden van
profesionals met elkaar en met bewoners van de buurten in Bos en Lommer. Het verbinden van
buren en buurtkinderen en ook van vrouwen en die dan weer met de bestaande buurtbudgetten.
Het verbinden van scholen en leerlingen uit Bos en Lommer met hun leefomgeving en plekken
in hun openbare ruimte. Het verbinden van amsterdammers met een krappe beurs met de vele
voorzieningen die de wijk rijk zijn.
We zijn als Operatie Periscoop dankbaar dat we konden bijdragen in al deze verbindingen en ook
voor de lessen die we hebben geleerd tijdens onze operaties. We hebben zin in 2019!
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OPERATIE PERISCOOP
Een organisatie dat zich bezighoudt met het verbinden van werelden en perspectieven in het sociale en
fysieke domein.
Hiervoor zetten we actie-onderzoeken en interventies in het publieke domein in. Dit doen we
samen met een multidisciplinair team dat bestaat uit architecten, kunstenaars, geografen,
professionals met cultureel maatschappelijke achtergrond en ervaringsdeskundigen.
De OPERATIE staat voor acties en interventies
De PERISCOOP staat voor het verbinden van verschillende perspectieven
TEAM OPERATIE PERISCOOP
Margreet van der Vlies - margreet@operatieperiscoop.nl
Directeur en Artistiek Leider en Architect
Yehudi van de Pol - yehudi@operatieperiscoop.nl
Zakelijk Leider en Sociaal Geograaf
Socrates Pacio - socrates@operatieperiscoop.nl
Project Manager en Cultureel Maatschappelijk Professional
Frouwkje Smit - frouwkje@operatieperiscoop.nl
Project Manager en Kunstenaar en Fotograaf
Rajeb Sabe - rajeb@operatieperiscoop.nl
Project Manager en Cultureel Maatschappelijk Professional
Daarnaast werken we samen met een bijzondere groep vrijwilligers, artiesten, stagiaires,
kunstenaars, zzp-ers en professionals.
BESTUUR STICHTING OPERATIE PERISCOOP
Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester

Natalie Beckers
Naomi Nagtegaal
Ilma Kramer
foto door Armando Martini
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