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Inleiding
Voor u ligt de tussenrapportage 2018 van de Utrechtse buurtwerkkamers Hart voor Leidsche Rijn,
TOP en zijdelings, Zuilen. In deze tussenrapportage gaan we in op de stand van zaken medio juli 2018
en kijken we naar de tot nu toe behaalde resultaten. Wat ging en gaat goed en wat kan (nog) beter?
De analyse die we hier maken wordt ondersteund door een cijfermatige en grafische onderbouwing.
In deze tussenrapportage gaan we ook kort in op (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen die
we in de buurtwerkkamers herkennen en voorbij zien komen. In onze optiek zijn de
buurtwerkkamers meer dan ‘vind- en ontmoetingsplekken in wijken waar mensen met uitdagingen
wonen. Buurtwerkkamers zijn ook een soort van ‘barometers’, plekken waar de temperatuur van het
‘welzijn’ van de Nederlanders die soms wat kwetsbaar zijn wordt gemeten. Hoe gaat het in de stad,
hoe gaat het in de wijken, hoe gaat het met de mensen?
Ontwikkelingen eerste half jaar 2018 – twee nieuwe buurtwerkkamers erbij
De Buurtwerkkamer Coöperatie heeft in de eerste zes maanden van 2018 niet stil gezeten. Sterker
nog, het was erg druk met de start in april van de derde buurtwerkkamer in Zuilen en het besluit om
– formeel met ingang van 1 januari 2019, maar praktisch gezien al in juni jongstleden – samen te
gaan met buurtkamer De Klop in Overvecht. Daarmee komt het aantal buurtwerkkamers in Utrecht
officieus op 4.
In deze tussenrapportage is de buurtwerkkamer in Zuilen nog niet meegenomen omdat er in de
periode april – juni nog te weinig kan worden gezegd over de resultaten aldaar. Wel is het zo dat de
vooruitzichten voor deze buurtwerkkamer meer dan gunstig zijn. Op de deur-aan-deur verspreide
eerste flyer zijn veel reacties gekomen, wat ook leidde tot de start van de eerste activiteiten. Er is
vanuit de wijk aanbod ontstaan op het gebied van taal, coaching, ontmoeting, formulieren, toeleiding
naar werk en radio. Dit alles tijdens de verbouwing die bij het schrijven van deze tussenrapportage
nog in volle gang zijn. In september volgt nadat deze verbouwing is afgerond de officiële opening
door de wijkwethouder van Noordwest. Ook volgt eind augustus/begin september de eerste
nieuwsbrief van buurtwerkkamer Zuilen. Afgaande op de reacties die vanuit de wijk loskwamen op
de eerste flyer verwachten we eenzelfde ‘vliegende start’ als een jaar eerder in Ondiep en Leidsche
Rijn het geval was. Dit alles mede dankzij de support van woningcorporatie Mitros, die tegen een
maatschappelijke prijs de ruimte aan ons verhuurt en actief meedenkt in hoe we de start van de
buurtwerkkamer in Zuilen zo goed mogelijk kunnen laten verlopen.
Algemene conclusies
Als we de voorliggende halfjaarresultaten van de buurtwerkkamers Hart voor Leidsche Rijn en TOP
afzetten tegen de cijfers over 2017 (april – december) zien we de gehoopte en verwachte groei in
zowel het aanbod aan diensten en activiteiten als het aantal individuele deelnemers. Hart voor
Leidsche Rijn en TOP eindigden 2017 met scores van respectievelijk 315 en 220 individuele
gebruikers en scoren een half jaar later al respectievelijk 420 en 335. Dit zijn ruim een jaar na de start
mooie resultaten. Enerzijds tonen deze cijfers dat een groeiende groep Utrechters de weg weet te
vinden naar het kennelijk passende aanbod van de buurtwerkkamers en anderzijds maken wij hieruit
op dat het aanbod als zodanig aansluit op de wensen en talenten van deze zelfde bewoners.
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Voor Hart voor Leidsche Rijn geldt dat de meeste activiteiten en diensten op z’n minst op koers
liggen om op hetzelfde niveau te eindigen als over heel 2017 en dat een aantal diensten en
activiteiten daarnaast een forse groei doormaakt. Denk aan de formulierenbrigade en de sociale
activiteiten gericht op ontmoeting en het bestrijden van eenzaamheid. Voor TOP geldt dat de groei
hem meer zit in het aanbod over de hele linie, maar met minder uitschieters dan in Leidsche Rijn het
geval is. Voor Hart voor Leidsche Rijn geldt daarnaast dat het aanbod aan diensten en activiteiten per
definitie stevig is gegroeid. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de ruimte Den Hoet waar de
buurtwerkkamer gevestigd is beschikt over grote en meerdere ruimtes in het pand en dat Leidsche
Rijn als grote en nog steeds groeiende stadswijk per saldo weinig alternatieve locaties kent waar
bewoners voor dergelijk aanbod terecht kunnen. Voor TOP geldt dat de ruimte met zestig vierkante
meter aan de kleine kant is en Ondiep een grotere ‘welzijnsdichtheid’ kent dan Leidsche Rijn. Des te
opmerkelijker is het dat ruim 300 ‘unieke’ deelnemers de weg naar buurtwerkkamer TOP hebben
gevonden en dat hun aantal – ondanks de krappe behuizing – nog steeds toeneemt.
Interessant te benoemen is de samenwerking met de buurtteams in beide wijken. Met name in
Leidsche Rijn is van en naar de buurtwerkkamer – vanuit het buurtteam – een heuse stroom
bewoners op gang gekomen. Dat was in 2017 eigenlijk vanaf de start al het geval, maar deze trend
heeft zich in de eerste helft van 2018 duidelijk voortgezet, niet in de laatste plaats omdat
buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn inmiddels onderdeel is geworden van het
inwerkprogramma van het buurtteam. Ook in Ondiep is er sprake van constructieve samenwerking
met het buurtteam, zij het in iets beperktere mate. In deze ‘op – en afschaling’ van en naar de
buurtteams zien we duidelijk hoe een ‘nuldelijns-voorziening’ als de buurtwerkkamer zich in de
praktijk uitstekend verhoudt tot de ‘eerstelijns-voorziening’ die een buurtteam is. Klanten die te
‘zwaar’ zijn voor een buurtwerkkamer worden ‘warm’ opgeschaald naar het meer gespecialiseerde
buurtteam en ‘klanten’ die op meerdere gebieden en in de praktijk beter af of uit zijn met meer
‘ervaringsdeskundige’ hulp op straat- of buurtniveau, vinden bij de buurtwerkkamer een veilig en
vertrouwd heenkomen. Voor de tweede helft van dit jaar verwachten wij verdere en wellicht
nauwere samenwerking met de buurtteams.
Aardig om te vermelden is ook de succesvolle samenwerking met Utrecht in Dialoog rond de
gemeenteraadsverkiezingen in maart dit voorjaar. In beide buurtwerkkamers waren er levendige
verkiezingsdialogen (géén debatten) waarin dieper werd ingegaan op de verkiezingen als fenomeen
en hoe je daar tegenaan kunt kijken als bewoner en welke rol en positie je daarin kunt spelen of
vervullen. De opkomst vanuit de wijk was in beide gevallen heel aardig en leverde bovendien
verrassende gesprekken en inzichten op.
Hierna volgt per buurtwerkkamer een beknopte analyse van de eerste zes maanden van 2018. Wat
kunnen wij zeggen over de behaalde resultaten, wat zijn de verwachtingen voor de rest van het jaar
en zijn er nog aandachtspunten en uitdagingen die we kunnen en willen benoemen?
Hart voor Leidsche Rijn
Wat opvalt bij Hart voor Leidsche Rijn is de toestroom van zowel nieuwe groepen bewoners als
individuele deelnemers. Verrassend is de grote groep Chinezen die de weg naar de buurtwerkkamer
heeft gevonden. Deze toestroom was vorig jaar al zichtbaar, maar toen bleef hun deelname nog
veelal beperkt tot sociale activiteiten die zich hoofzakelijk richtte op de ‘eigen groep’ en op dans,
beweging en ontmoeting. Wat in de eerste zes maanden van 2018 echter opvalt is de stap naar de
Nederlandse taalgroepen en naar kruisbestuiving met andere groepen en individuele deelnemers.
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Wat bij Hart voor Leidsche Rijn verder opviel is de fors toegenomen toeloop op de
formulierenbrigade van de buurtwerkkamer. Ook in Leidsche Rijn worstelen veel mensen met de
veeleisendheid van de Nederlandse ‘systeemwereld’. Eigenlijk zoals dat bij alle buurtwerkkamers in
Amsterdam en Utrecht het geval is. Teveel mensen – ook diegenen van wie niemand het verwacht –
worstelen met de complexiteit van wet- en regelgeving die de overheid en de samenleving de
Nederlanders opleggen.
In het verlengde van deze ontwikkeling zien we bij Hart voor Leidsche Rijn dat er ook op andere
‘leefgebieden’ onder bewoners behoefte is aan advies en kennis. Denk aan gezondheid en financiën.
Vanuit de buurtwerkkamer zijn dan ook verschillende workshops georganiseerd die goed werden
bezocht.
Speciale aandacht verdient daarnaast de samenwerking die Hart voor Leidsche Rijn is aangegaan met
woningcorporatie Portaal. Samen met Portaal heeft de buurtwerkkamer hulpaanbod opgezet waarin
huurders en (potentiële) gebruikers van Hart voor Leidsche Rijn ondersteuning krijgen op het gebied
van (onder andere) woonoverlast, huurbemiddeling en de klussendienst. Dit is aanbod waar (de
huurders van) woningcorporaties als Portaal bijzonder mee geholpen zijn. In de korte tijd vanaf de
start van deze gerichte samenwerking werden al meerdere huurders van Portaal effectief met een
hulpvraag ondersteund. Voor de tweede helft van 2018 geldt dat deze samenwerking verder wordt
geïntensiveerd.
Wat daarnaast ook opviel was de vrij nauwe samenwerking met partners in de wijk op het gebied van
bijvoorbeeld dagbesteding. Zo zijn er directe en korte lijnen met Altrecht, Lister, Doenja en het al
genoemde buurtteam Leidsche Rijn. In de wijk bestaat een levendige stroom ‘klanten’ die op en neer
pendelt tussen verschillende instanties en die veel en vaak neerstrijkt bij de buurtwerkkamer. Een
mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking met en de aanmelding van klanten van Place2BU die
hulp krijgt bij het solliciteren van de buurtwerkkamer.
Uiteraard zijn er ook uitdagingen waar Hart voor Leidsche Rijn mee te maken heeft. Zo is het streven
om nog dit jaar meer verbinding te realiseren tussen al die verschillende groepen en individuele
deelnemers binnen de buurtwerkkamer. De locatie Den Hoet is groot en ruim en biedt alle
gelegenheid om activiteiten en diensten op te zetten die nog meer dan nu het geval is daadwerkelijk
verbinden tussen bewoners en deelnemers uit de wijk. Een andere uitdaging die in het verlengde
hiervan ligt is de verbinding van klanten van de voedselbank die meer nog dan nu het geval is zouden
kunnen aanhaken bij het aanbod van de buurtwerkkamer, of beter nog, zélf actiever zouden kunnen
worden om daarmee het principe van wederkerigheid steviger uit te dragen. Een laatste uitdaging en
voornemen is om meer mensen uit de directe omgeving (Terwijde, Parkwijk en ’t Zant) naar de
buurtwerkkamer te halen. Het huidige klantenbestand komt uit heel Leidsche Rijn en zelfs van
daarbuiten, maar het voornemen is om via onder andere een nieuwsbrief die deur aan deur
verspreid wordt een steviger positie te verwerven in genoemde omliggende buurten.
TOP
Bij de start van TOP was de veronderstelling dat de buurtwerkkamer veel mensen uit Ondiep zou
trekken, een wijk met een relatief hoge werkloosheid (met daaraan verwante problematiek als
armoede, schulden en kwetsbare gezondheid) en een klassiek ‘autochtone’ samenstelling. De
praktijk heeft toch anders uitgewezen. Een deel van de gebruikers en bezoekers heeft inderdaad een
autochtone achtergrond en maakt veelvuldig gebruik van bijvoorbeeld de maaltijden die door
buurtbewoners worden bereid. Het betreft hier veelal oudere bewoners van Ondiep die niet zelden
al hun hele leven in Ondiep en/of Utrecht wonen.
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Een andere groep echter die veel gebruik maakt van de diensten van Top bestaat uit mensen met
een niet-Nederlandse achtergrond; statushouders, gezinnen met een Marokkaanse achtergrond en
alleenstaanden met lichte LVB-klachten en/of een licht GGZ-profiel. Het is juist deze groep die
worstelt met de eerdergenoemde ‘eisen’ die het Nederlandse ‘systeem’ aan hen stelt. Als dan ook
nog blijkt dat de taalbeheersing (zelfs van mensen die al decennia in Nederland wonen) vrij beperkt
is, maakt het dat veel mensen zich uiteindelijk ten einde raad wenden tot bijvoorbeeld de
formulierenbrigade van de buurtwerkkamer, of een van de vijf taalgroepen die door vrijwilligers
wordt gerund.
Wat daarnaast opvalt is de zwaarte van de problematiek van mensen die in en rond Ondiep wonen.
Ongedocumenteerden, onverzekerden, thuislozen, ontheemden, mensen met een psychiatrische
achtergrond; het zijn allemaal mensen die met een stevige hulpvraag aankloppen bij de
buurtwerkkamer, bij elkaar enige tientallen alleen al in de eerste helft van 2018. Soms waren de
problemen zo heftig dat zelfs het buurtteam geen uitkomst kon bieden de vrijwilligers en
medewerkers van TOP buiten de gebaande paden moesten om (ernstig) leed te voorkomen. Heel
mooi dat de buurtwerkkamer daarin slaagde, maar het geeft wel te denken. Achter de voordeuren
van Ondiep, de Tweede Daalse Buurt, Pijlsweerd, Zuilen en Overvecht (want ook daar komen de
gebruikers van TOP vandaan) schuilen grote maatschappelijke problemen als schulden,
eenzaamheid, slechte gezondheid en gedragsproblematiek.
In ogenschijnlijk contrast daarmee staat het hoge aantal vrijwilligers (55 alweer in de eerste helft van
2018) dat aan enige vorm van actief vrijwilligerswerk deed en doet bij TOP. En dat is veel voor een
kleine buurtwerkkamer als TOP. Zeker de helft van deze vrijwilligers staat redelijk stabiel in het leven
en dit verklaart wellicht deels het succes van TOP. De buurtwerkkamer staat in een wijk van
uitersten; enerzijds wonen er veel mensen die het moeilijk hebben en alle hulp kunnen gebruiken,
anderzijds wonen er (steeds meer) jonge, hoogopgeleide en (financieel) gezonde mensen die echt
iets willen teruggeven aan en doen voor hun wijk. Dat zien we terug in het aantal vrijwilligers, in hun
aanbod en de kwaliteit daarvan.
Toch staat ook TOP voor een aantal uitdagingen de komende zes maanden. Ondanks de brede groep
bewoners die de buurtwerkkamer aantrekt blijven het nog teveel ‘gescheiden werelden’. Dit zie je
bijvoorbeeld goed terug in de eettafels. Het zijn de oudere oorspronkelijke bewoners van Ondiep die
– massaal – wekelijks meermaals aanschuiven voor een goedkope maaltijd. Door de wat ‘eenzijdige’
‘Hollande hap’ (die overigens prima en smakelijk wordt bereid) voelen niet alle bewoners van de wijk
zicht aangetrokken tot dit aanbod. Het is onze wens en ook het streven de deelnemers, bezoekers en
gebruikers van TOP meer en vaker met elkaar in contact te brengen.
Een andere uitdaging is om met een groeiend aantal gebruikers de beperkte ruimte zo effectief
mogelijk te blijven gebruiken. Met twee ruimtes (een huiskamer en een spreekkamertje) is het soms
behelpen als er aan de ene kant gezellige activiteiten plaatsvinden en er aan de andere kant hele
serieuze persoonlijke zorgtrajecten worden begeleid. De komende maanden zullen uitwijzen of de
ruimte zich hiervoor blijft lenen.
Net als voor Hart voor Leidsche en de nieuwe buurtwerkkamer in Zuilen geldt, gaan we in Ondiep en
omliggende buurten in september een nieuwsbrief verspreiden waarin al het aanbod aan
bewonersgestuurde activiteiten en diensten opnieuw aan de mensen wordt gepresenteerd en
waarin een ieder ook nadrukkelijk wordt uitgenodigd actief te worden in hun eigen buurt, want dat
blijft tenslotte het enige ware uitgangspunt van de buurtwerkkamers.
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