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Samenvatting 
 
Aanbod 2020 
Met het voorliggende aanbod willen de bewonersverenigingen van de vier betrokken buurtwerkkamers 
bij TOP in Ondiep, Hart voor Leidsche Rijn, De Verbinding in Zuilen en De Klop in Overvecht, ondersteund 
door de BuurtWerkKamer Coöperatie in 2020 zich opnieuw inzetten voor de kwetsbare bewoners in die 
buurten. De buurtwerkkamers samen bieden een veilige en actieve plek voor meer dan 1.150 bewoners, 
waar zij terecht kunnen met een hulpvraag en samen actief kunnen zijn voor een leefbare buurt. Dat alles 
met activiteiten en diensten die zij zelf belangrijk vinden en georganiseerd door henzelf. De vrijwilligers 
investeren eigen uren met een waarde van in totaal minimaal € 294.000,-. Voor het kunnen gebruiken van 
de ruimtes, voor de inzet van middelen en de ondersteuning door enkele parttime medewerkers wordt 
voor de vier buurtwerkkamers samen een financiering gevraagd bij de partners van in totaal € 434.500,-. 
 
Start in Utrecht 
In het voorjaar van 2017 zijn de beide buurtwerkkamers TOP in Ondiep en Hart voor Leidsche Rijn gestart. 
Net voor de zomer van 2018 kon ook De Verbinding in Zuilen aan de slag. In Overvecht was buurtkamer 
De Klop al actief vanaf begin 2016. Omdat we heel erg op elkaar lijken zijn we ons gaan verbinden en 
vanaf 2019 is De Klop nu ook deelnemer bij de Buurtwerkkamer Coöperatie. De tussenevaluatie in 2019 
(19 juli 2019) laat zien dat de buurtwerkkamers alle vier succesvol zijn in het bereiken van de kwetsbare 
groep van bewoners en alle locaties worden gerund door een enthousiast team van vrijwilligers. Bij TOP 
en De Verbinding neemt het aantal deelnemers opnieuw toe, bij De Klop is dat nu ook zichtbaar. Bij Hart 
voor Leidsche Rijn stagneert de groei en blijft de inloop een probleem, omdat de huidige locatie Den Hoet 
bij de Voedselbank moeilijk toegankelijk is. Gelukkig hebben we een nieuwe locatie kunnen vinden en 
verhuizen we eind 2019 naar een zichtbare en laagdrempelige plek in het centrum van Leidsche Rijn. 

Buurtwerkkamer De Verbinding in Zuilen zal voorjaar 2020 ook gaan verhuizen, omdat de huidige 
locatie zal worden gesloopt door eigenaar woningcorporatie Mitros. 
 
Versterken 
De bestaande buurtwerkkamers TOP in Ondiep e.o., Hart voor Leidsche Rijn, De Verbinding in Zuilen en 
De Klop in Overvecht zijn - ieder op een unieke wijze - uitgegroeid tot belangrijke vind-, broed- en groei-
plaatsen in de eigen buurten. In 2020 willen we deze vier buurtwerkkamers verder versterken, met meer 
ruimte voor het kunnen begeleiden van de vrijwilligers, overal een volledige bezetting met een assistent 
teamcoördinator die er mede voor kan zorgen dat de buurtwerkkamer de hele week open kan zijn en met 
budget voor het kunnen betalen van de 13de maand voor de vier medewerkers in loondienst. TOP zal in 
2020 mogelijk nog iets verder kunnen doorgroeien. Hart voor Leidsche Rijn zal enige tijd nodig hebben om 
de draad weer goed op te pakken op de nieuwe locatie. Dat geldt ook voor De Verbinding. De Klop  draait 
in 2019 nog op een 'light' basis versie en dat is niet duurzaam. Voor De Klop is het heel belangrijk dat zij - 
net als bij de andere drie locaties - duurzaam open kan zijn, met voldoende ondersteuning en toegankelijk 
voor iedereen in de wijk.  
 
Bijdrage van partners in 2020 
De totale kosten voor de vier buurtwerkkamers in Utrecht bedragen € 434.652,-. De gevraagde bijdrage 
van de gemeente Utrecht komt in totaal uit op € 276.000,-, verdeeld over twee aanvragen, namelijk:  
 

 € 250.000,- bij Sociale Prestaties en Dagondersteuning (SPDO), een beleidsregel op 'zorg' en  
 € 26.000,- bij Welzijnsaccommodaties in Zelfbeheer voor de huisvestingskosten van 

buurtwerkkamer De Klop, passend in deze beleidsregel op 'welzijn'.  
 
De overige benodigde ca. € 158.500,- wordt mede gefinancierd door vier woningcorporaties, 
uitkeringsinstanties (LKS), enkele particuliere fondsen en met eigen inkomsten.  
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1. Een 'aanbod' 
 

Enkele buurten in Utrecht - in het bijzonder in Parkwijk, Langerak en Terwijde (Leidsche Rijn), Klopvaart 
(Overvecht noord), Zuilen en Ondiep e.o. (Noordwest) hebben volgens de initiatiefnemers baat bij een 
BuurtWerkKamer ©, met als doelstelling  
"Activeren van kwetsbare bewoners, ook nieuwkomers, samen met krachtige buren, zodat bewoners 
trots zijn op wat ze goed kunnen, zich thuis voelen in hun buurt en meedoen in onze samenleving."  
 
Medio 2018 is de samenwerking gestart met buurtkamer De Klop, die vanaf dat moment - naar behoefte - 
stap voor stap doorgroeit naar een buurt(werk)kamer. Daarmee zijn nu vier buurtwerkkamers actief in 
Utrecht. De ervaringen zijn overal zeer positief, soms is sprake van een goed en zeer intensief bezochte 
ruimte (TOP), soms zijn er veel activiteiten maar is de spontane inloop moeizaam door het ontoegankelijk 
gebouw (Hart voor Leidsche Rijn), soms is de buurtwerkkamer net een jaar oud maar is de start al wel veel 
belovend (De Verbinding in Zuilen) en soms willen bewoners wel veel maar zijn de middelen te beperkt 
om de vrijwilligers voldoende te begeleiden en de ruimte goed open te houden (De Klop in Overvecht). 
Voor alle vier geldt: de behoefte bij bewoners aan een dergelijke voorziening in de eigen buurten is groot.  
 
Waarom dit aanbod? 
Allereerst omdat elke buurtwerkkamer voorziet in een behoefte bij minimaal 1.500 tot 3.000 kwetsbare 
bewoners, die we voor een groot deel nu ook al weten te bereiken. Een tweede belangrijke reden is dat 
we met een voorziening als de buurtwerkkamer aantoonbaar de (voor velen) moeilijk bereikbare groep 
van kwetsbare bewoners wél weten te bereiken en ook nog eens op een zeer prettige en effectieve 
manier, getuige de resultaten en effecten bij de reeds actieve buurtwerkkamers in Amsterdam (vanaf 
2011) en in Utrecht (vanaf 2016). Derde (beweeg)reden is dat de buurtwerkkamer volledig van de 
bewoners/deelnemers zelf is: zij zelf bepalen de opzet en de indeling van het programma, de inrichting 
van de ruimte en zij zelf besluiten - als deelnemer en 'mede-eigenaar' van de lokale bewonersvereniging 
en van de Buurtwerkkamer Coöperatie - wat er gaat gebeuren, dit alles binnen het concept van de 
BuurtWerkKamer ©. Ook hebben we laten zien dat we met relatief weinig middelen en een gerichte 
professionele ondersteuning zeer effectief en efficiënt zijn. Ten slotte, de buurtwerkkamer is aanvullend 
op en verbindend met alle bestaande voorzieningen in de wijk, zoals de inzet van buurtteams, sociaal 
makelaars en de vele buurtnetwerken, buurt- en bewonersorganisaties in de wijk. 
Daarmee is de buurtwerkkamer als nuldelijnsvoorziening een ideale en unieke verbindende schakel voor 
alle kwetsbare bewoners in Utrecht die behoefte hebben aan een eigen plek in de buurt, om elkaar te 
leren kennen, elkaar te helpen, om weer vertrouwen te krijgen in eigen kunnen en in de wereld om hen 
heen - en om samen activiteiten te ondernemen, waar ze zelf in geloven en eigen talenten in kwijt kunnen 
dan wel kunnen ontwikkelen en die ook bijdragen aan een veilige en prettige buurt. 
 
Voor wie?  
Een buurtwerkkamer is voor en van kwetsbare én krachtige bewoners, een unieke coproductie van 
bewoners én professionals, van mensen met een beperking en van nieuwe buren, zoals statushouders 
met een recente verblijfsvergunning op zoek naar nieuwe contacten en kansen. Tegelijkertijd is de 
buurtwerkkamer een unieke samenwerking van zowel deelnemers en actieve bewoners/vrijwilligers als 
ook van financiers, zoals de woningcorporaties, uitkeringsinstanties en gemeente, mogelijk ook nog de 
zorgverzekeraars. Zij allen hebben baat bij de inzet van de buurtwerkkamer. De financiers besparen met 
een investering in de buurtwerkkamer cash geld op de eigen uitgaven. Die besparing maakt een financiële 
bijdrage in de kosten van de buurtwerkkamers verantwoord. 
  
Wie zijn de initiatiefnemers van dit aanbod?  
De auteurs zijn werkzaam bij de Buurtwerkkamer Coöperatie, een initiatief van bewoners, professionals 
en ervaringsdeskundigen. De initiatiefnemers willen de waarde van de buurtwerkkamers op meerdere 
plaatsen aanbieden, elke keer in maatwerk, volledig aangepast aan de lokale situatie en altijd samen met 
bewoners(groepen) en bewonersverenigingen, als ook andere aanwezige partners in de buurt. Dit aanbod 
is een coproductie met bewonersverenigingen bij TOP, Hart voor Leidsche Rijn, De Verbinding en De Klop.   
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2A. TOP in Ondiep e.o. 

 
Sterk groeiende buurtwerkkamer 
Buurtwerkkamer TOP is na de start in 2017 in de afgelopen twee jaar uitgegroeid tot een - voor vele 
buurtbewoners - onmisbare plek in Ondiep, Pijlsweerd en de Tweede Daalsebuurt. Dit jaar zullen zeer 
waarschijnlijk meer dan 400 deelnemers actief zijn. De vele activiteiten worden georganiseerd door een 
groep van ruim 30 vrijwilligers. TOP vervult daarmee een belangrijke functie voor sociale ontmoeting in de 
wijk. Elke dag krijgen wij positieve geluiden van de bewoners over het gebruik, de beleving en ontmoeting 
in de buurtwerkkamer. Sociale netwerken tussen buurtbewoners ontstaan bij TOP en voorzien in diverse 
behoeften. De bewoners ervaren dit als prettig en waardevol, ze voelen zich verbonden met elkaar. We 
zien dat er onderling een vertrouwensband ontstaat, geven elkaar net dat zetje in de rug wat nodig is om 
weer verder te kunnen. Ook ontdekken ze dat anderen niet alleen iets voor jou maar jij ook iets voor hen 
kunt betekenen. Hierdoor zie je de overgang van bewoner naar vrijwilliger in de buurt ontstaan.  
 

 
 
Ook zijn wij heel erg trots op onze klussendienst bij TOP! We zijn gestart met 1 vrijwillige klusjesman die 
een paar keer per week naar bewoners in de buurt ging om klusjes te verrichten. Van een plankje 
ophangen tot aan de tuin onkruidvrij maken. In de loop van het jaar zijn er meer aanvragen bij gekomen, 
van bewoners zelf en vanuit het Buurtteam Ondiep en Zuilen. Nieuwe vrijwilligers, die eerst voor sociaal 
ontmoeting kwamen, stelden voor om mee te helpen om een wachtlijst te vermijden. Vanuit de 
burgerkracht is een klusbrigade ontstaan. De formulierenhulp mag ook niet ontbreken, hier zijn wij ook 
heel tevreden over. Dagelijks lopen er bewoners binnen met vragen over brieven, regel- en wetgeving, 
schulden etc. met de vraag of wij kunnen bellen naar instanties of anderszins het contact kunnen leggen.  
 

               

Bewoners/vrijwilligers organiseren op dit moment de volgende activiteiten volledig zelf: dagelijkse 
formulierenbrigade, vier groepjes actief op Nederlandse taalverwerving, drie keer per week een eettafel, 
koffie-uur, hulp bij mobiele telefoon en computer, algemeen hulpuur, mindfulness en yoga, budgetadvies 
en hulp bij schulden, huiswerkbegeleiding, handwerken en creatieve activiteiten. Vooral de vraag naar 
oefentaallessen Nederlands en fulp bij formulieren is groter dan dat we aankunnen.  
 
Bij dit alles werkt buurtwerkkamer TOP nauw samen met: de Buurtteams Ondiep en Zuilen, Wijkbureau 
Noordwest, sociaal makelaars Stichting DOCK, U-Centraal Stadsgeldbeheer, Gemeente Utrecht afdeling 
MO, UW Bedrijf, Beter Buren, De Tussenvoorziening, het Napoleonsoverleg, Voedselbank Ondiep, 
Buurtcamping Noorderpark, Ondernemingsvereniging Amsterdamsestraatweg, de Armoede-aanpak 
Noordwest, Wijkleerbedrijf Ondiep, Meettellen in Utrecht, Power by Peers, Mitros, Buurthuis de Uithoek, 
Voedselbank Ondiep, Wij 3.0, De Speler, ROC Midden Nederland, Hogeschool van Utrecht, UW Werkt in 
de Wijk, Habion en Wijkservice Centrum Noord West.  
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De kracht van TOP: onze vrijwilligers 
 

     
Met elke maand een nieuwe 'vrijwilliger van de maand'. 
 

     
Vrijwilligers die elke dag activiteiten organisatie en de ruimte beheren. 
 

 
Met soms een bijeenkomst van vrijwilligers en bestuur van de bewonersvereniging  
bij TOP, om samen na te gaan wat goed gaat en wat nog beter kan. 
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2B. Hart voor Leidsche Rijn 

 
Een prima start 
Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn begon vergelijkbaar als TOP: ook hier een onstuimig begin, met 
ca. 200 bewoners bij de opening (juni 2017) en een team met 20 actieve vrijwilligers die zelf alles in de 
buurtwerkkamer organiseren. In 2018 waren er bijna 500 unieke deelnemers en bezoekers. Ook hier is de 
conclusie "dat er in Leidsche Rijn en dan vooral in de wijken Terwijde, Parkwijk, Langerak en ‘t Zand Oost 
veel behoefte is aan een laagdrempelige voorziening waar bewoners (krachtig én kwetsbaar) voor alles en 
nog wat binnen kunnen lopen en terecht kunnen."   
 
Veel energie en vele activiteiten  
De aanwezigheid van een aantal zeer betrokken medewerkers en vrijwilligers die – deels op basis van 
ervaringsdeskundigheid – meer dan 40 uur per week klaar staan voor allerlei bewoners en bezoekers die 
zich met hun vragen en behoeftes tot de buurtwerkkamer richten werpt z’n vruchten af. Veel van de 
bezoekers en deelnemers van Hart voor Leidsche Rijn hebben het niet gemakkelijk in het leven, maar de 
aanwezigheid en directe benaderbaarheid van genoemde vrijwilligers en medewerkers zorgt er voor dat 
een niet gering aantal bezoekers en deelnemers van de buurtwerkkamers toch lichtpunten in hun leven 
zien en (kleine en grotere) stapjes zetten op weg naar een grotere zelfredzaamheid. De activiteiten van dit 
moment zijn: dagelijks inloop spreekuur, hulp bij sollicitatie en invullen van formulieren, een eettafel, een 
moestuin, gymnastiek, een grote Chinese groep actief met o.a. Nederlandse taal oefenles, Karaoke, een 
haakgroep, computerhulp, Bollywooddansen, de vrijdaglunch, Hindiles en Engelse les.  
 

       
 
Ook in Leidsche RIjn heeft de buurtwerkkamer zich weten te verbinden met partners in de wijk: 
Buurtteam Sociaal, Wijkbureau Leidsche Rijn, sociaal makelaars van Stichting Dock, De Tussenvoorziening, 
U-Centraal, UW Bedrijf, VoedselbankPlus Leidsche Rijn, Zuwe, Altrecht, Emmaus, Lister, Leger des Heils, 
Karma Zorg en de Stichting Lezen en Schrijven.  
 
Moeizame inloop vanwege een ontoegankelijk pand 
Meer een meer merkten we vorig jaar al dat de locatie in 
Den Hoet niet echt goed toegankelijk is. Nieuwe bezoekers 
ervaren er een (te) grote drempel. Als iemand langs komt 
voor een voedselpakket van de Voedselbank Leidsche Rijn 
is dat eerder een plus dan een min, de anonimiteit van het 
gebouw is dan wel prettig. Ook voor het bezoeken van een 
gerichte activiteit op een specifiek tijdstip, zoals een 
dansuur, een les uur Hindi of Nederlands is prima te doen, 
omdat het dan gaat om een afgesproken tijd met 
meerdere deelnemers.  
 
Het grote nadeel van het gebouw bleek vooral bij de inloop, het babbeluur, even langs gaan voor een kop 
koffie of thee, even kennismaken. Het gebouw Den Hoet oogt als een onvriendelijke vierkante doos met 
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veel staal en hekken, geen zichtbare voordeur en de ruimte van de buurtwerkkamer zelf heeft geen enkel 
raam! De bewoners komen daarom niet gemakkelijk binnen lopen.  
 
Het is te danken aan de enorme inzet van het team van medewerkers en vrijwilligers dat er toch veel 
deelnemers zijn op de vele activiteiten. Nadeel is en blijft dat het telkens weer een enorme inspanning 
vraagt om nieuwe deelnemers en vrijwilligers enthousiast binnen te krijgen en vast te houden.  
 

     
 
Nieuwe locatie 
Lange tijd hebben we geprobeerd om de gemeente mee te krijgen in het aanpassen van het gebouw, om 
het zodoende beter geschikt te maken voor onze buurtwerkkamer. Maar dat zat er niet in. Dus zijn we dit 
jaar heel hard gaan zoeken naar een nieuwe, beter passende en meer zichtbare locatie. En dat is gelukt! 
Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn gaat verhuizen naar het Berlijnplein om samen met RAUM, Jonge 
Honden, Goede Vrijdag en NUT een sociaal-culturele broed- en vindplaats te vormen. Buurtwerkkamer 
Hart voor Leidsche Rijn wordt op de nieuwe locatie verantwoordelijk voor de verbinding tussen kunst en 
cultuur met (sterke en kwetsbare) bewoners van Leidsche Rijn.  
 

 
Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn ingetekend linksonder op de bouwtekening 
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2C. De Verbinding in Zuilen 

 
De jongste buurtwerkkamer  
Zuilen is met Kanaleneiland, Veldhuizen en Overvecht één van 
buurten/wijken waar veel kwetsbare bewoners wonen, zowel in 
welvaart ('kan niet rondkomen') als in welzijn ('zich geïsoleerd 
voelen'). In Zuilen is wel enig aanbod voor deze groep, maar het 
aantal locaties waar zij (enigszins) laagdrempelig voor een 
praatje naar binnen kunnen lopen en zo nodig met een 
hulpvraag (tijdens de koffie) even terecht kunnen is toch redelijk 
beperkt. Dat blijkt ook wel uit de aanloop bij buurtwerkkamer 
De Verbinding in Zuilen. De plek is nu ruim een jaar actief en 
toch weten al vele buurtbewoners het goed te vinden.  
Er is een hechte groep vrijwilligers die zich eigenaar voelt van de ruimte en begin 2019 hebben zij een 
eigen bewonersvereniging opgericht - die net als elders - mede opdrachtgever is voor de ondersteunende 
BuurtWerkKamer Coöperatie. We merken dat de deelname aan diverse activiteiten blijft groeien, zoals bij 
de taaloefenlessen, de formulierenhulp en de klussen. De sterkste groei zit in de sociale ontmoetingen en 
de eettafels. Verder gebeurt er nog van alles omheen, zoals een kookworkshop en bloemschikken. Ook de  
weggeefhoek is een succes en daar maken veel bewoners goed gebruik van. Zowel de bezoekers die iets 
te doneren hebben als de bezoekers die op zoek zijn naar kleding en/of kleine huishoudelijke materialen. 
Een vrijwilliger is gestart met een opleiding budgetcoach omdat zij mensen ondersteunt bij financiële 
vraagstukken en met zaken die te maken hebben met andere leefgebieden. 
 

   
Bewonersvereniging De Verbinding bij de notaris          Bloemschikken is meer dan alleen bloemen schikken 
 
Belangrijke schakel in Zuilen 
Kijkend naar het totale aanbod in de wijk is de buurtwerkkamer De Verbinding een passende aanvulling, 
ook omdat het in Zuilen de enige plek in de wijk is waar al het 'aanbod' gecombineerd samenkomt in één 
ruimte, ook nog eens volledig in zelfbeheer bij kwetsbare bewoners. Buurtwerkkamer De Verbinding 
brengt een aantal 'functionaliteiten' en vernieuwende aanpakken samen onder één dak en valt daarbij 
niet terug op (dure) expertise van specialisten. Concreet betekent dit dat bewoners in buurtwerkkamer 
De Verbinding er niet alleen terecht kunnen voor ontmoeting en een praatje, maar er ook een plek vinden 
waar lastige formulieren worden gelezen en ingevuld, waar contacten met instanties worden gelegd en 
waar mensen kunnen oefenen met de Nederlandse taal en waar zij computervaardigheden kunnen 
opdoen. Daarnaast vinden er vanuit De Verbinding spreekuren met medewerkers van Mitros plaats en 
wordt er 'warm' en actief doorverwezen van en naar het buurtteam en andere plekken met specialistische 
kennis. Anders gezegd, buurtwerkkamer De Verbinding is in Zuilen dé plek waar mensen die kwetsbaar 
zijn of zich zo voelen gericht aan de slag kunnen met (gecombineerde) problematiek, met als vertrekpunt 
zelfredzaamheid en eigenaarschap. Daarmee onderscheidt De Verbinding zich van anderen in Zuilen. 
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Verhuizen in 2020 
Vanaf april 2018 is de ruimte van woningcorporatie Mitros aan de Elsenburglaan 8-10 beschikbaar. Echter, 
in het voorjaar van 2020 zal deze worden gesloopt en zodoende zijn we volop bezig met het vinden van 
een vervangende ruimte in Zuilen. Dit met steun van Mitros en vele andere wijkpartners. Dat maakt dat 
we vol vertrouwen zijn dat we inderdaad medio 2020 kunnen verhuizen naar een nieuwe locatie. Het 
liefst aan of in de buurt van winkelcentrum Rokade, centraal gelegen in Zuilen en goed bereikbaar en 
zichtbaar voor alle bewoners. 
 

         
 
Samenwerking met wijkpartners 
In Zuilen wordt samengewerkt met het bewonersinitiatief Burennetwerk Zuilen, Mitros, Wijkleerbedrijf 
Ondiep, Power by Peers, Buurtteam Zuilen, Stichting Dock, U-pas, St. Samen Starten, Leger des Heils, De 
stadkoetsier, Kracht van Zuilen, Oog voor Utrecht, Wedelivercatering.nl, Wijkbureau Noord West, 
Uindewijk, Target supermarkt, Free food experience. St Single Moms, St Between us Pamojo, Zo is Zuilen, 
St Doen en Laten, Taal doet meer, St. lezen en Schrijven, Taaldivers, LinguaTerra, Buurtvaders, Utrechtse 
Uitdaging, Altrecht, Zorgtrecht, Bibliotheek Zuilen, Flowers4Business, Wijkagent, NIZU, Cosbo, Nl voor 
elkaar.nl, SportUtrecht.nl, Samen.nl en de Wijkraad Zuilen.  
 
Met een groot deel van de wijkpartners wordt sinds medio 2019 ook samengewerkt op basis van samen 
uitgewerkte afspraken, zoals de samenwerking tegen eenzaamheid en het Buurtpact.  
 

     
Partners tegen eenzaamheid      De start van het Buurtpact in buurtwerkkamer De Verbinding 
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2D. De Klop in Overvecht 

 
Van tijdelijk naar duurzaam 
Op dit moment is De Klop geen volledige buurtwerkkamer omdat de 
ondersteuning nu is ingericht als in een 'light' versie. In Utrecht zijn we ook in 
Ondiep (TOP) en bij Hart voor Leidsche Rijn in een dergelijke 'light' versie van 
start gegaan. Ondertussen zijn deze twee buurtwerkkamers net als met De 
Verbinding in Zuilen doorgegroeid naar een volledige buurtwerkkamer, een 
'full' versie. Voor De Klop is het nu cruciaal dat ook zij die stap in 2020 naar een 
'full' versie kunnen gaan maken. De huidige (te) beperkte 'light' ondersteuning 
bij De Klop is namelijk niet duurzaam en alleen geschikt voor de startfase.  
 
Van alleen naar samen 
Bij De Klop in Overvecht is de start net even anders. In het eerste jaar 2016 is de De Klop begonnen als 
een buurtkamer, vooral gericht op ontmoeting, met soms ruimte voor een persoonlijke hulpvraag. Het 
beheer van de organisatie lag vooral bij de Stichting Uget2gether, zonder directe zeggenschap van de 
vrijwilligers. In 2017 veranderde dat al iets en in 2018 ontstond er meer ruimte voor hulpvragen en werd 
de locatie al steeds meer gedraaid door een tweetal vrijwilligers uit de buurt. Daarmee was buurtkamer 
De Klop ook toen al aan het doorgroeien naar een buurtwerkkamer. Echter, een grote zorg was (net als 
nu) de continuïteit: de toenmalige teamcoördinator kreeg de coördinatie niet goed rond met de beperkte 
uren die hij kon investeren, terwijl het team van vrijwilligers tegen grenzen aanliep en behoefte had aan 
meer ondersteuning. De samenwerking met de BuurtWerkKamer Coöperatie was een logische stap en 
pakte direct goed uit. Vanaf januari 2019 is de samenwerking formeel en verleent de BuurtWerkKamer 
Coöperatie de ondersteuning aan het team bij De Klop. Tevens is bewonersvereniging De Klop opgericht 
en functioneert deze als opdrachtgever voor de Coöperatie, net als bij de andere buurtwerkkamers.  
 

   
 
 
Waarom de huidige situatie niet langer meer mee kan 
Met de huidige opzet in een 'light' versie kunnen we in 2020 niet goed door, dat merken we dagelijks. Een 
doorgroei naar een volledige versie is echt nodig, vooral om de volgende redenen:  
 

(1) De relatief grote kwetsbaarheid van de groep deelnemers in Overvecht - waarvan velen te 
kampen hebben met financiële, psychische, psychiatrische en sociale problematiek - vraagt meer 
begeleiding en ondersteuning, beduidend meer dan bij de andere buurtwerkkamers in Utrecht. 
Veel van de deelnemers bij De Klop zijn beperkt zelfstandig in staat als vrijwilliger een activiteit 
goed te draaien. Dat is ook de reden waarom het aantal sleutelbeheerders nu nog klein is. 
 

(2) De druk op de groep vrijwilligers is onverantwoord groot, met een (te) groot risico op uitval. Dit 
komt door het ontbreken van budget voor een assistent teamcoördinator (een bewoner met een 
beperkte loonwaarde en afstand tot de arbeidsmarkt - net als bij de andere buurtwerkkamers) en 
te weinig budget voor de teamcoördinator zelf (12 i.p.v. de benodigde 18 uur per week).  
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Een vrijwilliger kan in enkele uren per week een activiteit organiseren en een middag of ochtend 
de ruimte open doen en houden, maar zodra iemand verantwoordelijk wordt voor het draaien 
van meerdere dagen doet dat een aanslag op wat iemand nog kan en aan tijd beschikbaar heeft. 
Net als elders merken we dat een vaste 'assistent' cruciaal is. Nu lopen beide (super)vrijwilligers 
tegen hun grenzen aan en regelmatig vragen ze zich af of ze nog wel door kunnen. In ieder geval 
niet op deze manier.  

 
Conclusie: doorgroei naar een volledige versie is onvermijdelijk 
Vandaar dat we voor De Klop noodgedwongen niet anders kunnen dan een aanvraag indienen waarin we 
in 2020 doorgroeien naar de volledige versie van een buurt(werk)kamer - met wel voldoende budget voor 
een parttime teamcoördinator (18 uur i.p.v. de huidige 12 uur per week) en een assistent (32 uur/week). 
Sterker nog, doorgaan op de huidige halve basis is niet langer meer houdbaar.  
 

   
Wethouder van Ooijen op bezoek bij het bestuur     Gemeenteraadsleden komen langs en eten mee 
 
Al wél veel bereikt 
In De Klop is er dagelijks sociale ontmoetingen; de ochtendkoffie, voor velen een moment om hun dag 
mee te starten, de drukbezochte bingo-avonden en diners, de vrijdagse ouderenlunch waar de 80- en 90-
jarigen hun wekelijkse uitje hebben. Ook zijn we trots op de groeiende “werk” activiteiten; hulp bij 
formulieren, computer- en telefoonhulp, klus- en reparatiemiddag en naai- en verstelwerkochtend.  
 
Elke dag krijgen wij positieve geluiden vanuit de bewoners over het gebruik, de beleving en ontmoeting in 
de buurt(werk)kamer. Nagenoeg elke dag vindt een nieuwe buurtbewoner ons; voor koffie en een 
luisterend oor, voor hulp bij een moeilijke brief of doorverwijzing naar een hulpverlenende instantie, voor 
reparatie aan een kapotte fiets of voor een spelletje rummicub.  
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En er is in 2019 al veel bereikt: 
 Er is veel meer rust, duidelijkheid en positieve energie in het team vrijwilligers, stagiaires en de 

vaste groep bezoekers. Er is meer structuur, helderheid over ‘wie-doet-wat’ en door groeps- en 
individuele gesprekken meer geduld voor en hartelijkheid naar mensen met diverse karakter-
eigenschappen. Er heeft een cultuuromslag plaatsgevonden van ‘er is een team van vrijwilligers 
en stagiaires die koffie voor ons inschenkt en de luncht verzorgt’ naar ‘we doen het sámen’; 
bewoners schenken koffie voor elkaar in, dekken tafel, ruimen af, ontvangen nieuwe bezoekers 
en ondersteunen naar hun mogelijkheden. 

 Activiteiten die eerder nog een 'besloten' karakter hadden zijn nu (meer) toegankelijk geworden 
voor iedereen, de uitzonderingen altijd uitgezonderd - want daar zijn het 'uitzonderingen' voor.  

 De ruimte wordt niet meer commercieel verhuurd en is zodoende nu elk dagdeel toegankelijk 
voor bewoners, zodat de plek ook echt maximaal kan worden benut. 

 Veel nieuwe deelnemers hebben de weg gevonden naar De Klop en enkele nieuwe vrijwilligers 
zijn gestart, soms nog heel voorzichtig en stapje voor stapje, want juist bij De Klop gaat het bijna 
altijd om bewoners die ruimte nodig hebben om te ontdekken wat ze kunnen en echt willen. 

 Het oprichten en ondersteunen van een bewonersvereniging De Klop, waarmee de groep van 
deelnemers en vrijwilligers - zowel formeel als informeel - een spreekbuis heeft gekregen. 

 Het versterken van de coördinatie en de coaching van het team, dit met de komst van een 
nieuwe teamcoördinator - mede op nadrukkelijk verzoek van bewonersvereniging De Klop.  

 De samenwerking met allerlei wijkpartners is versterkt, zoals met het Wijkbureau, Stichting Dock, 
ROC Midden Nederland, Hogeschool van Utrecht, allerlei onderzoeksbureaus zoals Meetellen in 
Utrecht en Verweij-Jonker, Ondernemersvereniging Winkelcentrum De Klop, HISA, U in de Wijk, 
De Wilg, Buurtpastor, Power by Peers, organisaties van Bijenkorf- Overvecht en op casusniveau 
met diverse hulpverlenende instellingen overleg zoals Altrecht, Leger des Heils en de buurtteams. 

 De bekendheid van De Klop is vergroot, o.a. met flyers en het zichtbaar deelnemen aan allerlei 
bijeenkomsten in Overvecht.  

 

          
 
Onze wensen voor 2020 
In 2019 is dus al veel verbeterd. Op deze weg wil het team van vrijwilligers en de groep deelnemers bij De 
Klop graag ook door in 2020. Daarin willen we ons vooral gaan richten op: 
 

 Meer ruimte kunnen bieden aan de ondersteuning en begeleiding van vrijwilligers. Het sterker 
maken van het kernteam van vrijwilligers en dit team uitbreiden, zodat bij uitval we dat 
makkelijker kunnen opvangen. 

 Verder opbouwen van de groep actief met kleine klusjes voor bewoners bij De Klop maar ook bij 
bij bewoners thuis. 

 Meer ruimte kunnen bieden aan de eerste begeleiding bij vragen over lastige formulieren en 
brieven waar bewoners mee zitten. Nagenoeg alle deelnemers hebben hier mee te maken. 
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 Bewoners ondersteunen in inzichtelijk maken van hun financiën (wat komt binnen en wat gaat 
eruit?). 

 
Zo doende gaat buurt(werk)kamer De Klop een vaste waarde kunnen zijn en blijven voor Overvecht. Een 
plek waar bewoners zelf bepalen wat er gebeurt (aan activiteiten en diensten) en hoe de ruimte wordt 
beheerd (openingstijden, sleutelbeheer, toegankelijkheid) - als volwaardige accommodatie in zelfbeheer 
(reeds in gang gezet in 2018/2019) en met ruimte om 'ja' te kunnen zeggen op alle (hulp)vragen waar 
bewoners mee binnen komen. Niet om al deze vragen ter plekke te kunnen beantwoorden, maar wel om 
een veilige en warme omgeving te kunnen bieden waar bewoners samen op zoek kunnen naar de 
antwoorden, elkaar vertellen hoe ze er zelf mee omgaan en om gerichter en concreter bewoners door te 
kunnen verwijzen naar instanties in Overvecht voor het oplossen van vervelende en lastige problemen 
waar veel van onze bewoners mee zitten en rondlopen. 
 
De Klop kan niet zonder volledige steun van partners 
Met de huidige steun van de gemeente in 2019 ad € 40.000,- en enkele aanvullende fondsen kunnen we 
in 2019 een begroting draaien van € 65.000,-. Dat geld is nodig voor huisvesting (huur, GWE e.d.), een 
beperkt aantal uren ondersteuning van een coach en een teamcoördinator (gemiddeld 12 uur per week), 
de administratie en verantwoording en enig budget voor stagiaires en de (super)vrijwilligers. Een 'light 
versie' dus: tijdelijk, niet duurzaam.  
 
Een volledige en duurzame versie De Klop vraagt in 2020 iets meer budget, namelijk € 115.000,-; nodig 
voor de extra teamcoördinatie (gemiddeld 18 uur per week, ofwel 6 uur per week extra ten opzichte van 
2019) en voor het kunnen aantrekken van een assistent teamcoördinator (op een perspectiefbaan, met 
een beperkte loonwaarde en loonkostensubsidie). Door de relatief hogere huisvestingskosten (de ruimte 
wordt particulier gehuurd in winkelcentrum De Klop) komt de totale begroting net iets hoger uit dan bij 
andere buurtwerkkamers.  
Een belangrijk deel - 60% van de begroting - wordt belegd in de aanvraag bij de gemeente, namelijk een 
totale bijdrage van € 69.000,-, mogelijk te financieren met € 43.000,- bij SPDO en (in dezelfde aanvraag via 
SPDO) nog eens € 26.000,- bij Welzijnsaccommodaties in Zelfbeheer. 
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3. Inzet en resultaten 2020 

De buurtwerkkamer realiseert meetbare resultaten. Zo wordt zichtbaar dat de buurtwerkkamer echt 
werkt en iets doet met, voor en door buurtbewoners. De na te streven en indicatieve resultaten (ook op 
effecten, activiteiten/diensten en middelen) zijn in de tabel uitgewerkt per buurtwerkkamer. Echter, de 
buurtwerkkamer werkt energiegericht. Als bewoners meer willen met computer oefenlessen dan met 
klussen, dan gaat de één mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder blijven.  
 
Prestaties (indicatief) 2020 
Rood/schuin: specifiek belang voor woningcorporaties 
 

Indicator TOP 
Ondiep 
e.o. 

Hart  
voor LR 

De Ver-
binding 
Zuilen 

De Klop  
Over-
vecht 

IMPACT - effecten      

Bewoners hebben meer vertrouwen in eigen kunnen, 
mede door de buurtwerkkamer 

Enquête  > 50%  > 50%  > 50%  > 50%  

Bewoners vinden dat buurtwerkkamer bijdraagt aan 
prettig(er) leven en wonen in de buurt  

Enquête  > 70%  > 70%  > 70%  > 70%  

Minder (kosten op) uitkeringen en zorg Interviews > 2% > 2% > 2% > 2% 

Minder (kosten op) huisuitzetting en huurschuld  Interviews > 5  > 5  > 5  > 5  

Minder (kosten op) overlast en vandalisme Interviews > 2%  > 2%  > 2%  > 2%  

OUTPUT - resultaten      

Sleutelbeheerders Aantal > 20 > 10 > 15 > 10 

Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar) Aantal > 30 > 15 > 20 > 15 

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuingroep, 
formulierenbrigade, kookgroep, taalteam, computerhulp 

Aantal > 10 > 10 > 10 > 10 

Betalende geregistreerde leden bewonersvereniging Aantal > 100 > 75 > 75 > 50 

Bewoners doorverwezen door instanties, met uitkering 
en/of beperkte loonwaarde (LW), doen mee 

Aantal op 
aangemeld 

> 10 
op 20  

> 5  
op 10  

> 5  
op 10  

> 5  
op 10  

Actief op participatie-, leerwerk- of stageplek: uit SW, met 
beperkte LW, deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding 

Aantal > 4 > 2 > 4 > 2 

Nieuwe bewoners in de wijk, zoals statushouders, doen 
mee als deelnemer of vrijwilliger  

Aantal op 
aangemeld 

> 5 
op 10 

> 5 
op 10 

> 5 
op 10 

> 2 
op 5 

Deelnemers vinden betaald werk, mede dankzij onze inzet   Aantal > 1 > 1 > 1 > 1 

Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals Wijkteams 
op Zorg en Welzijn, bijv. Samen DOEN en Buurtteams 

Aantal 
deelnemers 

> 30 > 20 > 20 > 20 

Kunnen 'op- en afschalen' van deelnemers met instanties 
en wijkpartners op basis van een directe samenwerking 

Aantal 
partners 

> 20 > 15 > 20 > 15 

PROCES - activiteiten en diensten      

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafels, 
ontbijt/lunchcafé, handwerken, empowermentgroepen 

Uniek #  200 150 175 150 

Klussen: bijv. kleine reparaties aan/om de woning, 
tuindienst, repareren fietsen, schoonmaken ruimtes 

Klussen # 60 10 50 20 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning 
bij digitalisering 

Uniek #  50 40 25 20 

Taalverwerving Nederlands: bijv. oefenen met praten, 
lezen, schrijven en huiswerkbegeleiding  

Uniek #  50 50 25 10 

Formulieren: bijv. ondersteunen en begeleiden met 
brieven/mails in contact met instanties  

Uniek #  150 150 100 50 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke 
bemiddeling bij huurachterstanden  

Uniek #  20 15 5 2 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-begeleiding Uniek #  20 30 5 2 

Totaal aantal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek #  400 300 250 200 

INPUT - middelen      

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting Positief Positief Positief Positief 

Verantwoorde besteding budget Controle Positief Positief  Positief  Positief  

Goede inzet medewerkers en vrijwilligers  Enquête  > 8  > 8  > 8  > 8  

Goed overleg met alle partners en financiers Enquête  > 8  > 8  > 8  > 8  
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4. Begroting en financiering 2020 

Elke buurtwerkkamer werkt vanuit een vergelijkbare aanpak en inzet van middelen, steeds te verdelen in 
een vijftal categorieën: de inzet van mensen, deels met een social return (omdat het gaat om mensen met 
een beperkte loonwaarde), huisvestingskosten, locatiekosten en verenigingskosten. De gezamenlijke 
begroting voor de vier buurtwerkkamers in Utrecht voor het jaar 2020 telt op tot € 434.652,-, ofwel 
gemiddeld € 108.663,- per buurtwerkkamer.  
In de bijlagen worden de begrotingen per buurtwerkkamer nader toegelicht. 
 
Basisbegroting voor één buurtwerkkamer (prijspeil 2020) 
 

TOP 
Ondiep 

e.o. 

Hart voor 
LR 

De Ver-
binding 
Zuilen 

De Klop 
Over-
vecht 

(A) Inzet mensen     

(A1) Ondersteunen en coördineren (met een teamcoördinator) van 
vrijwilligers, medewerkers en deelnemers: gem. 18 uur/week  

€ 27.684 € 35.460 € 35.460 € 35.460 

(A2) Coachen van het team met medewerkers en vrijwilligers (met een 
buurtwerkkamercoach): gem. 4 uur/week  

€ 11.712 € 11.712 € 11.712 € 11.712 

(A3) Makelen partners en financiering, actief als werkgever, ontwikkeling, 
support op ICT, administratie en verantwoording: gem. 2,5 uur/week  

€ 7.320 € 7.320 € 7.320 € 7.320 

(A) Subtotaal inzet mensen € 46.716 € 54.492 € 54.492 € 54.492 
(B) Inzet mensen met een 'social return'     

(B1) Werkplekken buurtbewoners (veelal als assistent teamcoördinator) 
met beperkte loonwaarde op perspectiefbanen: 25 tot 32 uur/week 

€ 27.408 € 20.556 € 28.260 € 27.408 

(B2) Participatie-, leerwerk- en stageplekken (veelal als begeleider van 
activiteiten of als inzet bij diensten): 3 tot 4 werkplekken  

€ 4.680 € 4.680 € 4.680 € 4.680 

(B) Subtotaal inzet mensen met een 'social return' € 32.088 € 25.236 € 32.940 € 32.088 

(A) + (B) Subtotaal inzet mensen € 78.804 € 79.728 € 87.432 € 86.580 

(C) Huisvestingskosten     

(C1) Huren van de ruimte € 11.040 € 11.160 € 9.000 € 14.400 

(C2) Gas, elektra en water (GWE), internet en telefonie, belastingen en 
heffingen ruimte 

€ 4.800 € 3.600 € 4.800 € 4.800 

(C3) Inventaris (o.a. meubilair en keukenapparatuur) en aanpassen of 
beperkt verbouwen van de ruimte 

€ 1.020 € 2.904 € 1.020 € 1.020 

(C) Subtotaal huisvestingskosten € 16.860 € 17.664 € 14.820 € 20.220 

(D) Locatiekosten     

(D1) Handgeld: o.a. voor koffie, thee, OV-kaartje, afwasmiddel, 
toiletpapier, schrijfwaren, printerinkt en klein materiaal activiteiten 

€ 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 

(D2) Automatiseringskosten: o.a. laptops en gebruik registratiesysteem  € 576 € 576 € 576 € 576 

(D3) Communicatie, website en promotie (o.a. flyers en nieuwsbrieven) € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 1.020 

(D4) Training van medewerkers en vrijwilligers  € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 

(D) Subtotaal locatiekosten € 6.096 € 6.096 € 6.096 € 6.096 

(E) Verenigingskosten     

(E1) Organisatiekosten bewonersvereniging en Coöperatie € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 1.020 

(E2) Kosten bank, belastingen, verzekeringen en accountant € 1.020 € 1.020 € 1.020 € 1.020 

(E) Subtotaal verenigingskosten € 2.040 € 2.040 € 2.040 € 2.040 

Totaal inzet te financieren middelen 
formele begroting  
 

 
€ 103.800 

 

 
€ 105.528 

 

 
€ 110.388 

 

 
€ 114.936 

 

Social Return On Investment (SROI): (B) als percentage van totaal 31% 24% 30% 28% 

Aandeel investering in mensen: (A) + (B) als percentage van totaal 76% 76% 79% 75% 

Aandeel indirecte kosten (overhead): (A3) + (E) als percentage van totaal 9% 9% 8% 8% 

 
De gemiddelde SROI komt uit op 28% (voor vier buurtwerkkamers samen), dus 28% van alle bestedingen 
heeft een 'social return' voor deelnemers en samenleving. De investering in de inzet van mensen is 75% 
van het totaal (dus 25% gaat zitten in de fysieke middelen). Ten slotte, de indirecte kosten ('overhead') 
komt uit op ca. 8% van het totaal. 
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Financiering 2020 
In de tabel is zowel de formele investering (ofwel de financiering in euro's door de partners) als ook de 
totale populaire investering opgenomen, inclusief de tijdsinvestering van vrijwilligers (schuin gedrukt). 
Deze tijdsinvestering van de vrijwilligers heeft een omgerekende waarde (tegen WML) van in totaal 
minimaal € 294.000,-, zijnde 40% van de totale (populaire) investering.  

Financiers 2020 TOP 
Ondiep e.o. 
 

Hart voor 
Leidsche Rijn 
 

De Verbinding 
Zuilen  
 

De Klop 
Overvecht 
 

Totaal 

Gemeente: Sociale prestatie en 
dagondersteuning (SPDO)  

€ 69.000 € 69.000 € 69.000 € 43.000 € 250.000 

Gemeente: Welzijns-
accommodatie in zelfbeheer 

€ 0 € 0 € 0 € 26.000 € 26.000 

Utrecht Werk en Inkomen € 11.000 € 0 € 9.000 € 8.000 € 28.000 

Mitros € 8.000 € 7.500 € 8.000 € 8.000 € 31.500 

Portaal € 3.000 € 7.500 € 2.000 € 8.000 € 20.500 

Bo-Ex € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 6.000 

GroenWest € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 2.000 

Subtotaal woningcorporaties € 12.000 € 19.000 € 11.000 € 18.000 € 60.000 

VSBfonds € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Stichting DOEN € 4.000 € 4.000 € 0 € 10.000 € 18.000 

KfHein Fonds € 3.000 € 3.500 € 0 € 0 € 6.500 

Kansfonds € 0 € 0 € 20.000 € 0 € 20.000 

Oranjefonds € 0 € 5.000 € 0 € 9.000 € 14.000 

Rabobank € 4.000 € 4.000 € 0 € 0 € 8.000 

Subtotaal particuliere fondsen € 11.000 € 16.500 € 20.000 € 19.000 € 66.500 

Eigen inkomsten  € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 4.000 

 
Totaal formele investering 
(= % van populaire investering) 

 
€ 104.000 

(= 51%) 

 
€ 105.500 

(= 64%) 

 
€ 110.000 

(= 60%) 

 
€ 115.000 

(= 66%) 

 
€ 434.500 

(= 60%) 

Investering van bewoners  
in uren vertaald in euro's 

7.500u  
€ 82.500 

3.750u  
€ 41.250 

5.000u  
€ 55.000 

3.750u  
€ 41.250 

20.000u  
€ 220.000 

Investering medewerkers  
in uren en euro's 

500u  
€ 18.500 

500u  
€ 18.500 

500u  
€ 18.500 

500u  
€ 18.500 

2.000u  
€ 74.000 

Totaal investering vrijwilligers € 101.000 € 59.750 € 73.500 € 59.750 € 294.000 

Totaal populaire investering  
 

€ 205.000 
(= 100%) 

€ 165.250 
(= 100%) 

€ 183.500 
(= 100%) 

€ 174.750 
(= 100%) 

€ 728.500 
(= 100%) 

  
NB: Bij het vertalen van de vrijwilligersuren naar euro's is gerekend voor de bewoners met een uurtarief 
van afgerond € 11,- per uur (Wettelijk Minimum Loon voor 22 jaar en ouder bij een 36-urige werkweek) 
en voor de aanwezige medewerkers/professionals in de buurtwerkkamer met € 37,- per uur (basistarief).  
 
Samenwerkingsafspraak 
De gezamenlijke financiering voor de buurtwerkkamers in Utrecht kan gerealiseerd worden door de hier 
voorgestelde verdeling met elkaar in een samenwerkingsafspraak vast te leggen.  
 
Voorstel voor de bijdrage van de gemeente Utrecht in 2020 
De gemeente Utrecht is een cruciale partner van en voor de buurtwerkkamers met een beoogde bijdrage 
vanuit SPDO van in totaal € 250.000,- en vanuit Welzijnsaccommodaties in Zelfbeheer van € 26.000,-.  
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5. Partners en medefinanciers 

Samenwerking van woningcorporatie, welzijn, zorginstelling, gemeente en bewoners  
In de buurtwerkkamer nemen enkele honderden bewoners deel aan de activiteiten of maken gebruik van 
de diensten, georganiseerd door tientallen vrijwilligers/bewoners. Dat alles wordt ondersteund door 
'sleutelbewoners' en de Buurtwerkkamer Coöperatie en vastgelegd in een 'samenwerkingsafspraak' met 
alle opdrachtgevers c.q. medefinanciers.  
De beoogde deelnemers in de samenwerkingsafspraak zijn:  

 de bewonersverenigingen/groepen, namens alle buurtbewoners die investeren met uren,  
 de woningcorporaties met sociale huurwoningen in de wijk, namelijk Mitros, Portaal, Bo-Ex en 

GroenWest, 
 de uitkeringsinstanties Dienst W&I (voor de bijdragen loonkostensubsidie) 
 en de gemeente Utrecht.  

NB: De afspraken met de meebetalende fondsen worden afzonderlijk met hen vastgelegd. 
 
In de samenwerkingsafspraak wordt vastgelegd dat gemeente, uitkeringsinstanties, enkele fondsen en 
woningcorporaties een financiële bijdrage leveren, bewoners uren inbrengen en dat de buurtwerkkamer 
zich inzet op activiteiten en diensten waardevol voor alle deelnemers.  
De bewonersvereniging vertegenwoordigt de vrijwilligers en de (actieve) bewoners en gebruikers van de 
buurtwerkkamers. De betrokken woningcorporaties en de gemeente Utrecht zijn betrokken als partners 
en medefinanciers. Buurtwerkkamer Coöperatie is de organisatie die eindverantwoordelijk is voor het 
gezamenlijk met alle partners realiseren van de afspraken zoals vastgelegd in de samenwerkingsafspraak. 
Daartoe levert de Buurtwerkkamer Coöperatie ondersteunende en coördinerende diensten aan alle 
buurtwerkkamers.  
 

   
Fotomoment bij het ondertekenen van de samenwerkingsafspraak 2019 buurtwerkkamers in Utrecht.  
 
Samenwerking met het locale netwerk 
Naast de samenwerking met financiers is de samenwerking met vele lokale wijkpartners in het netwerk 
van essentieel belang. Deze samenwerking wordt met een ieder afzonderlijk besproken en waar nodig 
vastgelegd. Vele wijkpartners werken complementair en aanvullend op de buurtwerkkamer. Dat geldt ook 
voor de buurtteams van Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht (Incluzio) en die voor de basiszorg voor 
jeugd en gezin van Stichting Lokalis, als ook voor de - in deze buurten actieve - sociaal makelaars 
werkzaam bij Stichting Dock. 
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6. Kansen in Utrecht 

Buurtwerkkamers hebben een bewezen meerwaarde in buurten met kwetsbare bewoners. 
Dan gaat het vooral om buurten met veel lager opgeleiden, bewoners met een uitkering en 'gestapelde' 
problematiek. Een buurtwerkkamer kan ruimte bieden aan 300 tot 700, mogelijk zelfs 1.000 unieke 
gebruikers, die soms of regelmatig deelnemen aan een activiteit of gebruik maken van een dienst of zelf 
als vrijwilliger een activiteit organiseren of een dienst aanbieden. Dat kan als een grote groep van bij 
voorkeur minimaal 1.500 kwetsbare bewoners, op korte loop/fietsafstand van de buurtwerkkamer woont. 
Op basis van meer dan tien jaar ervaring in het werken met kwetsbare bewoners en buurtwerkkamers is 
een selectiemodel ontwikkeld waarmee we kunnen nagaan of een buurtwerkkamer in een buurt/wijk 
levensvatbaar is, een goede kans op succes heeft en gaat voorzien in een behoefte van een grote groep 
kwetsbare bewoners. Dat is het geval in de zogenoemde thuisbuurt en de zoekbuurt met minimaal 20% 
uitkeringsgerechtigden en minimaal 25% laag opgeleiden, als ook met voldoende potentiële kwetsbare 
bewoners in absolute aantallen, namelijk minimaal 1.500 mensen met een uitkering WW, bijstand 
(WWB), arbeidsongeschiktheid (WAO, WIA, WAZ en Wajong) en 65-plussers met AOW.  
 
Met deze analyse kunnen we voor Utrecht een eerste selectie maken van subwijken die geschikt lijken 
voor een aanpak met een buurtwerkkamer. In de volgende figuur zijn deze meest kansrijke subwijken 
voor een buurtwerkkamer met een kleur weergegeven, te weten: alle vier de subwijken in Overvecht, 
Kanaleneiland, Zuilen-noord en oost, Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt en Ondiep/2e Daalsebuurt.  
Kansrijk zijn eveneens nog een zestal werkbuurten (minimaal 15% laag opgeleiden): Parkwijk/Langerak, 
Veldhuizen/Vleuterweide, Zuilen-west, Lunetten, Dichterswijk/Rivierenwijk en Lombok/Leidseweg.  
Bij de analyse is gebruik gemaakt van de openbaar beschikbare gegevens van de gemeente Utrecht 
(WistUdata). Deze zijn spijtig genoeg niet allen even actueel (2001-2016) waardoor recente 
ontwikkelingen mogelijk zijn onderschat, zoals het geval zal zijn met de subwijk Terwijde/De Wetering.  
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Volgens internationaal onderzoek (op armoede en gezondheid) is het cruciaal om - in het waarderen van 
de situatie waarin bewoners in (landen en) buurten verkeren - na te gaan hoe hoog de levensverwachting 
(welzijn) en het inkomen (welvaart) van mensen is (Feitenkennis, Hans Rosling - 2017).   
Dat kan in Utrecht met de beschikbare cijfers - op wijkniveau - voor 'de levensverwachting in goed 
ervaren gezondheid' (Gezondheidsmonitor 2014) en die voor 'het gemiddelde inkomen per jaar' 
(Allecijfers.nl 2017). Spijtig genoeg zijn er geen cijfers op buurt of op subwijkniveau beschikbaar.  
Wel geeft het aan dat vooral de wijken Overvecht, Zuidwest en Noordwest van belang zijn met 
levensverwachtingen (in goed ervaren gezondheid) die tot 12 jaar lager liggen dan in een wijk als 
Noordoost en met inkomens die gemiddeld meer dan de helft lager liggen dan in de 'rijkere' wijken. 
Aanvullend maken we daarom graag gebruik van de mening van de Utrechters zelf als het gaat om de 
eigen ervaren welvaart en welzijn. Dat kan uitstekend op basis van de meest recente inwonersenquête 
(2017) en opnieuw op basis van juist die vragen die gaan over welvaart (het aantal inwoners per subwijk 
dat aangeeft niet rond te kunnen komen) en welzijn (het aantal inwoners per subwijk dat aangeeft zich 
sociaal geïsoleerd te voelen).  

 

De eerdere selectie (op basis van vooral uitkeringen en opleidingsniveau) sluit hier naadloos op aan.  
Zodoende zijn we in staat een goede inschatting te kunnen maken van de behoefte aan en urgentie voor 
een buurtwerkkamer of vergelijkbare voorziening. Kanaleneiland staat daarin bovenaan (1), met daarna 
hoge prioriteit (2/3) voor Veldhuizen, Zuilen, de vier subwijken in Overvecht, Ondiep, Parkwijk/Langerak 
en Lombok e.o.. Mogelijk ook een prioriteit (4) voor subwijken als Lunetten en Nieuw Hoograven.  
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Locaties en werkgebied 

Op de volgende kaart staan de locaties van de reeds bestaande en actieve buurtwerkkamers aangegeven 
(rode stippen) met een focus op de volgende werkgebieden: 

(1) Hart voor Leidsche Rijn: vooral de subwijken/buurten Parkwijk/Langerak, Het Zand en Terwijde 
en ook alle overige buurten in de wijk Leidsche Rijn. 

(2) TOP: gericht op vooral Tweede Daalsebuurt (T) en Ondiep (O), als ook voor Pijlsweerd (P). 
(3) Zuilen: vooral de subwijk Zuilen noord en oost, maar tevens voor Zuilen west.  
(4) De Klop: vooral subwijk Klopvaart (Overvecht noordwest), als ook wel op subwijk Zambesidreef 

en Tigrisdreef (Overvecht noordoost). 
 

 

 
Goede kansen voor het in de toekomst mogelijk kunnen starten van een buurtwerkkamer - indien er 
buurtbewoners zijn die dat graag willen en ons daarop benaderen - zijn er voor (blauwe stippen): 

(5) Nieuw Hoograven: op vooral de subwijk Nieuw Hoograven/Bokkenbuurt, waar nodig ook nog 
voor Oud Hoograven/Tolsteeg.  

(6) Veldhuizen: specifiek voor de subwijk Veldhuizen/Vleuterweide, als ook voor alle overige buurten 
in de wijk Vleuten - De Meern. 

(7) Zamenhofdreef e.o.: vooral voor (het westelijke deel) van subwijken Zamenhofdreef/Neckardreef 
(Overvecht zuidmidden) en Taagdreef/Wolgadreef (Overvecht zuidzuid). 
 

Eventuele toekomstige mogelijkheden zien we ten slotte nog voor de volgende locaties (groene stippen): 
(8) Kanaleneiland: voor de gehele subwijk (noord en zuid), maar mogelijk ook nog voor Transwijk. 
(9) Laan van Nieuw Guinea: primair gericht op de buurten Laan van Nieuw Guinea e.o., het 

Spinozaplantsoen, Halve Maan Noord, Thomas à Kempisplantsoen, en Lombok West.  
(10) Lunetten: uitsluitend voor Lunetten zelf. 

 
Op enkele van de genoemde locaties zijn al enigszins vergelijkbare voorzieningen aanwezig, zoals bij de 
Laan van Nieuw Guinea, op Kanaleneiland en in Overvecht Zuid. Dat kan maken dat een buurtwerkkamer 
toch te weinig meerwaarde heeft.   
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Bijlagen 

Begrotingen per buurtwerkkamer 2019 - Uitgaven en inkomsten  

 

Eerste blad  TOP: Tweede Daalsebuurt, Ondiep en Pijlsweerd 

Tweede blad  Hart voor Leidsche Rijn 

Derde blad  De Verbinding in Zuilen 

Vierde blad  De Klop in Overvecht 
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