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AANBOD samengevat 

BuurtWerkKamers Utrecht 2021 - 2023 
 

'Iedereen kan iets wat een ander niet kan.' Dat geeft vertrouwen, vooral voor als je het even niet ziet 

zitten, je niet begrepen voelt, er te veel alleen voor staat of vast loopt in het contact met instanties. 

Steun van een professional werkzaam bij een formele instantie is belangrijk, maar vaak werkt het pas 

goed als er ook steun is van een 'ervaringsdeskundige buurt- of lotgenoot' die weet hoe jij je voelt. 

'Gemeenschapskracht bundelen in een eigen buurtruimte vanuit een menselijke kleinschalige maat.' 

Dat alles is de basis van hoe wij als BuurtWerkKamer Coöperatie werken. Als bewonerscollectief zijn 

we in Utrecht in opdracht van en samen met een drietal lokale bewonersverenigingen nu ruim drie 

jaar succesvol actief in een drietal buurtwerkkamers: in Ondiep e.o. (TOP), in Zuilen (De Verbinding) 

en in Leidsche Rijn (Hart voor Leidsche Rijn). Daarmee bieden we jaarlijks bijna 1.100 kwetsbare 

buurtgenoten een veilige en fijne plek, laagdrempelig om de hoek. Een plek waar bewoners altijd 

binnen kunnen lopen voor een praatje, samen iets doen voor de buurt en elkaar steunen met alles 

wat maar lastig is. Tijdens de eerste coronamaanden met de 'intelligente lockdown' waren we (bijna) 

altijd open voor opvang, begeleiding en informele hulpverlening. Inmiddels zijn we ook weer open 

voor ontmoeting en kleine groepsactiviteiten; altijd binnen de kaders van de overheid. 

 

De BuurtWerkKamer is een kleine buurtruimte van, voor en door de kwetsbare bewoners, samen 

met nieuwe en krachtige bewoners. Iedereen kan soms kwetsbaar zijn en toch krachtig tegelijk. 

Van en voor wie is de BuurtWerkKamer?

Krachtige bewoners
zelfstandig, volledig zelfredzaam

met (beetje) steun ook zelfstandig, 
(groten)deels zelfredzaam

90 – 98%

Niet zelfredzame bewoners
niet (genoeg) zelfstandig, begeleiding is (deels) nodig

0 – 2%

Kwetsbare bewoners
2 – 10%

+ Nieuwe 
bewoners

inclusief de asielzoekers 
en de migrant met een recent 
verkregen verblijfsvergunningDOELGROEP

 
In dit aanbod vragen we onze financiers (gemeente Utrecht, woningcorporaties, zorgverzekeraars en 

fondsen) om in 2021 ons onverminderd te steunen, zodat wij datgene kunnen blijven doen wat we 

nu al doen in de huidige drie buurtwerkkamers en waar nodig dat nog verder kunnen versterken en 

verdiepen. In deze samenvatting een toelichting op het waarom, het wat, het hoe en onze vraag om 

financiering. Onze methodiek en DNA wordt uitgebreid beschreven in 'Aanpak Buurtwerkkamers'.  
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WAAROM:  

MEER KWETSBARE BEWONERS WILLEN ZICH ONTWIKKELEN TOT ZELFREDZAME UTRECHTERS 

 

Veel Utrechters leven in relatieve armoede en kunnen niet of slecht rondkomen, of leven geïsoleerd 

en kunnen niet voldoende terugvallen op een eigen sociaal netwerk of ze kampen met een beperkte 

gezondheid die het hun extra moeilijk maakt om mee te doen in onze samenleving. Vaak gaat het om 

een combinatie van armoede, eenzaamheid, culturele verschillen, taalbarrière en beperkte 

gezondheid.  Velen van hen zijn inactief en zonder werk, laag opgeleid en laaggeletterd en hebben te 

maken met problematische en ziekmakende schulden. Het zijn Utrechters die met een beetje steun 

van anderen best zelfstandig kunnen (blijven) wonen en zelfredzaam kunnen zijn, maar zonder die 

steun gaat dat (nu even) niet. Het zijn de kwetsbare bewoners van onze stad, die zich graag willen 

ontwikkelen tot zelfredzame burgers en in de BuurtWerkKamer ontmoeten ze buurt- en lotgenoten 

met wie dat samen kan. 

Deze bewoners geven aan dat zij in de eigen buurt onder andere behoefte hebben aan: 

  

(i) Een eigen laagdrempelige buurtruimte die voelt als van jezelf en waar je altijd binnen kunt 

lopen en in contact kunt komen met buren en ervaringsdeskundige lotgenoten.  

Buurthuizen en formele instanties zijn veelal te anoniem, te groot of te bureaucratisch. Of 

bieden onvoldoende ruimte om in het contact met anderen niet alleen elkaar te ontmoeten 

en samen iets te doen maar ook met elkaar je hulpvraag te bespreken. Om een hulpvraag 

veilig en prettig samen te kunnen bepreken helpt het enorm als je elkaar wél kent of samen 

al een activiteit onderneemt, bijvoorbeeld omdat je samen kookt voor de buren of een klusje 

doet in de buurt of samen al een paar keer koffie of thee hebt gedronken. 

 

(ii) Voldoende ervaringsdeskundige hulp in het contact met formele organisaties, zoals met het 

Buurtteam en andere eerste/tweedelijns welzijns- of zorgorganisaties; als ook in het contact 

met woningcorporaties, de gemeente en diverse andere formele instanties. Veel kwetsbare 

bewoners ervaren instanties vaak als ingewikkeld en 'te ver weg'. Een ervaringdeskundige 

buurt- of lotgenoot weet wat je doormaakt, wat je voelt en hoe moeilijk het kan zijn om in 

een kantooromgeving op afspraak met een professional van een formele instantie daarover 

in gesprek te gaan. Dan is signaleren en doorverwijzen van deze kwetsbare bewoner alléén 

niet genoeg, maar is het belangrijk om óók 'eerste hulp' te bieden, vertrouwen te winnen en 

iemand goed te begeleiden in het contact met de formele hulpverlening. 

 

Daarvoor biedt de BuurtWerkKamer een (deel van de) oplossing.  

 

 

WAT: GEMEENSCHAPSKRACHT GEBUNDELD IN ÉÉN EIGEN RUIMTE 

 

De BuurtWerkKamer is een krachtig en bewezen concept in een kwetsbare buurt met als doel  

'het activeren van kwetsbare bewoners, ook nieuwkomers, samen met krachtige buren, zodat zij 

trots zijn op wat ze goed kunnen, zich thuis voelen in hun buurt en meedoen in onze samenleving'. 

Altijd in maatwerk: volledig toegesneden op het locale netwerk en de context van de eigen buurt.  
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De kracht en het succes van de BuurtWerkKamer zit in het unieke samenspel van de volgende vier 

factoren: (i) gericht op de energie van bewoners die elkaar waar nodig helpen (iedereen kan iets wat 

een ander niet kan), (ii) drempelloos en iedereen is welkom (knus en vertrouwd), (iii) de bewoners 

zijn zelf de baas van de ruimte (wie iets wil doen krijgt een sleutel van de voordeur) en (iv) de kern is 

meedoen en zingeving, gericht op actief worden en werken aan je eigen talenten en ontwikkeling.  

Net als veel andere informele buurt- en burgerorganisaties werken de buurtwerkkamers niet vanuit 

een sectoraal gespecialiseerd en/of voorgeschreven programma (zoals bij veel formele organisaties) 

maar op basis van waar bewoners mee 'binnen komen lopen', dus mens- en energiegericht, dát doen 

wat kan en nodig is en op basis van een integrale aanpak. De kracht van alles in één kleine ruimte: 

'Een bewoner die is geholpen met een lastig formulier doet graag iets terug en kookt een keer voor 

de buren en iemand die heeft meegegeten voelt zich veilig om de volgende keer zijn lastige formulier 

mee te nemen.' Al doende en terugkijkend op wat we hebben gedaan, blijkt dat we de volgende 

activiteiten en diensten bij ons terug zien (de hoeken in de figuur): 

 

(i) ONTMOETEN EN VERBINDEN, 

(ii) SAMEN ACTIEF IN DE BUURT, 

(iii) ELKAAR OPVANGEN EN HELPEN, 

(iv) ONTWIKKELEN VAN EIGEN TALENTEN.  

 

Dat ontstaat niet omdat wij dat er in stoppen, maar omdat kwetsbare en krachtige bewoners samen 

vinden dat dit nodig is en het zelf zijn gaan doen. Deze integrale aanpak bij de buurtwerkkamers is 

mede bepalend voor ons succes en zorgt voor aantoonbaar betere resultaten. Samengevat: 

Activiteiten/diensten BuurtWerkKamer
(informele bewonersorganisatie)

(i) ONTMOETEN                                                   (iii) ELKAAR OPVANGEN
EN VERBINDEN                                                                           EN HELPEN

(ii) SAMEN ACTIEF                                                        (iv) ONTWIKKELEN 
IN DE BUURT                                                                    EIGEN TALENTEN

Individuele 
hulpverlening:
specifiek door 

Buurtteam 
Sociaal en 
U Centraal 

(Formele 
organisaties)

Sociaal 
makelen:
Stichting 
DOCK 
Utrecht
(Formele 
organisatie)

Formulierenhulp

Schuldhulptoeleiding

Klussen/tuindienst

Inloop/babbeluur

Computerhulp

Begeleiden in/naar werk

Eettafels/kookclub

Taalverwerving

Samen naar instanties

Budgetadvies

Empowermentgroepen

Huiswerkbegeleiding

Opvang nieuwe bewoners

Buurtmanifestatie

Eerste hulp bij problemen

Steunen kwetsbare groepen

Signaleren/doorverwijzen

Kringloopwinkeltje

Samen naaien/dansen e.d.

 
Dat vraagt om een effectieve overlap tussen informeel en formeel, ofwel een warme brugfunctie. 
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HOE: STERKERE BEWONERSORGANISATIE EN WARME OVERDRACHT MET FORMELE INSTANTIES 

 

De BuurtWerkKamer is een bewonersorganisatie waar een groot deel van de deelnemers zich 

registreert als lid van de eigen bewonersvereniging. Die vereniging met bewoners is de 'baas' van de 

eigen ruimte, zorgt zelf voor het beheer en de programmering en is opdrachtgever - ook formeel 

juridisch - van de ondersteunende BuurtWerkKamer Coöperatie (waar bestuursleden van de 

bewonersverenigingen en vele actieve vrijwilligers ook weer lid van zijn).  

 

In de Coöperatie worden allerlei ondersteunende zaken professioneel geregeld, zoals het indienen 

van aanvragen, verantwoorden van bestedingen en het organiseren van het werkgeverschap voor de 

betaalde professionals en de perspectiefbanen voor bewoners met een 'lange afstand' tot de 

arbeidsmarkt.  

 

Daarmee is de BuurtWerkKamer een vernieuwende Buurt- en Burgerorganisatie (afgekort BBO) met 

de cultuur en het eigenaarschap van een informele bewoners- en vrijwilligersorganisatie, met 

tegelijkertijd de slagkracht en de professionaliteit van een formele welzijnsinstanties. Dat sluit 

naadloos aan bij de beweging 'naar voren' en de 'kanteling' naar een meer door bewoners gestuurd 

vernieuwend 'welzijn'. Samengevat in de volgende figuur: 

 

Kantelen van vrijwilligersorganisatie naar BBO

Traditionele
Welzijnsorganisaties

Traditionele 
bewonersorganisaties

TRADITIONEEL
Bewonersorganisaties vooral charitatief
Duidelijke scheiding tussen organisaties
Vrijwilligers werken overal 

NIEUW: GEKANTELD
Sterkere bewonersorganisaties (BBO) 
Effectieve overlap tussen organisaties
Vrijwilligers vooral actief bij BBO’s

Signaleren &    Doorverwijzen 

Betaald Onbetaald

Onbetaald (vrijwilligers)Betaald
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In de voorgaande figuur worden drie belangrijke innovaties zichtbaar waar de BuurtWerkKamer (net 

als steeds meer vergelijkbare organisaties in de stad) al op werkzaam is, namelijk:  

 

(i) De kanteling: de BuurtWerkKamer kan als bewonersorganisatie (BBO) meer gaan overnemen 

van formele organisaties en welzijnsinstanties, zoals DOCK Utrecht en U Centraal. Dat zorgt 

voor meer eigenaarschap bij bewoners zelf en is ook (kosten)effectiever en prettiger werken. 

Vrijwilligers gaan primair aan de slag bij BBO's - veelal in de eigen buurt die zij goed kennen. 

 

(ii) Een warmere brugfunctie: de BuurtWerkKamer signaleert en verwijst bewoners regelmatig 

door naar de eerste- en tweedelijns hulpverlening, in het bijzonder naar de Buurtteams 

Sociaal (het 'opschalen'). Omgekeerd gebeurt dat ook (het 'afschalen'). Vaak ook doen 

vrijwilligers/bewoners de eerste opvang en gaan zij mee met de hulpvrager naar de afspraak 

bij de formele instantie (de eerste hulp en het begeleiden); dit omdat bewoners/hulpvragers 

veelal een 'te grote afstand' ervaren naar bijvoorbeeld het Buurtteam (die niet altijd open 

zijn, waar je alleen terecht kunt op afspraak, met beperkte tijd om kennis te maken). 

 

(iii) Meer werk (en geldstromen) in de eigen buurt/wijk: door betaalde medewerkers eerder en 

meer te laten werken in en vanuit de BBO, zoals bij de BuurtWerkKamer. Bij voorkeur met 

medewerkers die ook zelf in de buurt/wijk wonen of deze heel goed kennen. 

 

Dat is de basis voor onze aanvraag bij de gemeente Utrecht en andere medefinanciers. 

 

 

WAT HEBBEN WE NODIG: ONZE AANVRAAG VOOR 2021-2023 

 

Bewoners uit Ondiep, Zuilen en Leidsche Rijn willen door met de huidige drie buurtwerkkamers. 

Samengevat in een aanbod inclusief de aanvraag voor financiering bij de gemeente Utrecht:  

 

BuurtWerkKamers Utrecht Begroot 2020 Prognose 2020 
inclusief corona 

Begroot 2021 
idem 2022-23 

Kosten    

TOP Ondiep € 103.800 € 85.000 € 113.988 

Hart voor Leidsche Rijn € 105.528 € 102.000 € 112.788 

De Verbinding Zuilen € 110.388 € 93.000 € 118.800 

Totaal € 319.716 € 280.000 € 345.576 

Financiering    

Gemeente SP/DO € 207.000 € 192.984 € 132.000 

Gemeente Vrijw. inzet (incl. DOCK) € 0 € 0 € 93.000 

Uitkeringsinstantie werk en inkomen € 20.000 € 3.000 € 27.000 

Woningcorporaties € 35.500 € 24.000 € 40.000 

Particuliere fondsen € 54.000 € 60.000 € 28.000 

Zorgverzekeraars € 0 € 0 € 24.000 

Overige inkomsten € 3.000 € 1.000 € 1.500 

Totaal € 319.500 € 280.984 € 345.500 
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Wat wij van de gemeente Utrecht vragen is het volgende: 

 

(i) Een financiële bijdrage ad € 225.000 voor het jaar 2021 (vergelijkbaar in 2022 en 2023). 

Onze aanvraag sluit namelijk aan op nagenoeg alle genoemde doelen in de beleidsregel 

'Vrijwilliger inzet voor elkaar': gevraagde bijdrage € 93.000 voor de drie buurtwerkkamers 

samen. En past ook goed bij veel doelen uit SP/DO (Sociale prestatie en dagondersteuning), 

in het bijzonder op die van 'Meedoen': gevraagde bijdrage € 132.000, ca. 50% van alle kosten 

op het professioneel begeleiden van de 'participatie van sociaal kwetsbare bewoners'. In de 

afgelopen drie jaar was de financiering volledig vanuit SP/DO (in 2020: € 207.000). 

 

(ii) Ruimte voor het verder uitbreiden en verdiepen van de samenwerking met DOCK Utrecht. 

Het maken van samenwerkingsafspraken met DOCK Utrecht waarin we vastleggen welke 

activiteiten en diensten wij als BuurtWerkKamer in de wijken Noordwest en Leidsche Rijn al 

uitvoeren of kunnen uitbreiden/versterken of overnemen van DOCK. In de startafspraken 

tussen DOCK en de gemeente (2018/2019) is afgesproken dat DOCK ca. 20% van de middelen 

en activiteiten in 2019-2024 gaat uitbesteden aan BBO's zoals de BuurtWerkKamer. Mogelijk 

kan een deel van de gevraagde bijdrage bij 'Vrijwilliger inzet voor elkaar' hieruit gefinancierd. 

  

(iii) Verder invullen en verbeteren van de warme brugfunctie met o.a. de Buurtteams Sociaal. 

We zouden graag - met steun van de gemeente en samen met vergelijkbare BBO's - de 

bredere en 'warme' invulling van de brugfunctie bespreken en goed vastleggen en afspreken 

met o.a. de Buurtteams Sociaal en U Centraal. Dan kunnen we nog beter en maximaal van 

elkaars meerwaarde gebruikmaken en efficiënt de schaarse middelen inzetten. 

 

(iv) Betere afspraken over het trainen en bemiddelen van vrijwilligers met o.a. U Centraal. 

U Centraal verwijst veelal vrijwilligers door naar formele organisaties zoals de Buurtteams 

Sociaal. Daar zouden wij - net als veel andere buurt- en burgerorganisaties (BBO's) - ook 

meer gebruik van willen maken. 
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1. Aanbod uitgewerkt 
 

Enkele buurten in Utrecht - in het bijzonder Parkwijk, Langerak en Terwijde (Leidsche Rijn), Zuilen en 

Ondiep e.o. (Noordwest) hebben 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."  

Voor u ligt een aanbod uitgewerkt voor de drie huidige buurtwerkkamers in Utrecht, actief in de 

volgende drie wijken: Ondiep e.o., Leidsche Rijn en Zuilen.  

 

BuurtWerkKamer TOP is goed toegankelijk en bereikbaar voor bewoners uit de Tweede Daalsebuurt, 

Ondiep en Pijlsweerd, daarin centraal gelegen met de ruimte aan de Amsterdamsestraatweg 295 

(rode stip op de kaart), vlakbij het winkelcentrum aan de Plantage. 

      
  

Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn is verhuisd naar een ruimte aan het Berlijnplein 522 (blauwe 

stip), vlakbij het winkelcentrum van Leidsche Rijn (Brusselplein). Het werkgebied betreft de beide 

Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern; in het bijzonder de buurten Terwijde, Parkwijk, 

Grauwaart, 't Zand, Langerak en Veldhuizen. 

      
 

BuurtWerkKamer De Verbinding is er voor heel Zuilen: Noord, Oost en West. Tot recent vanuit een 

ruimte aan de Elsenburglaan, tijdelijk nu vanuit TOP en Hart voor Leidsche Rijn en voor de doorstart 

zijn enkele opties in beeld, zoals in het buurthuis van Zuilen (zwarte stip) of in De Dame (groene stip).  

      

Terwijde 

Parkwijk 

Veldhuizen 

Pijlsweerd 
Tweede Daalsebuurt 

Ondiep 

Zuilen Noord 

Zuilen West 

Zuilen Oost 
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2. Hoe staan de buurtwerkkamers er voor? 
 

Algemeen 

De bestaande buurtwerkkamers TOP in Ondiep e.o., Hart voor Leidsche Rijn en De Verbinding in 

Zuilen zijn - ieder op unieke wijze - uitgegroeid tot belangrijke vind-, broed- en groei-plaatsen in de 

eigen buurten. Ze voorzien in een behoefte bij minimaal 1.500 tot 3.000 kwetsbare bewoners in elk van 

de betrokken buurten, die we voor een groot deel nu ook al weten te bereiken. Over 2019 waren de 

resultaten meer dan goed. Zo wordt ook zichtbaar in het volgende overzicht met enkele van de door ons 

gerapporteerde resultaten over 2019:  

 

Resultaat TOP  

Ondiep e.o. 

Hart voor  

Leidsche Rijn 

De Verbinding  

Zuilen 

 Realisatie Gepland Realisatie Gepland Realisatie Gepland 

Aantal actieve vrijwilligers 

(gem. inzet 250 uur/jaar) 

41 30 22 25 35 20 

Geregistreerde leden 

bewonersvereniging 

110 300 112 300 185 200 

Totaal aantal unieke 

deelnemers aan een 

activiteit of dienst 

490 350 330 450 265 250 

 

In totaal waren er 88 vrijwilligers actief, hebben 407 bewoners zich als lid van de bewonersvereniging 

laten registreren en hebben maar liefst 1.085 unieke bewoners deelgenomen aan één of meerdere 

activiteiten of diensten. Een uitgebreide rapportage van resultaten en effecten is beschikbaar: 

'Jaarrapportage buurtwerkkamers Utrecht 2019 d.d. 31 maart 2020'.  

 

Cijfers alléén vertellen maar een deel van het verhaal. Elke bewoner/deelnemer telt één keer mee, 

terwijl het regelmatig gaat om kwetsbare bewoners (sommigen zorgmijdend) en om mensen die voor 

veel instanties niet of moeilijk zijn te bereiken. In de afgelopen drie jaar hebben we laten zien dat we 

bij de buurtwerkkamer in staat zijn geweest om die moeilijk bereikbare groep van kwetsbare 

bewoners wél te bereiken en dat op een prettige en effectieve manier.  

 

Bij elke BuurtWerkKamer is een bewonersvereniging actief die 'sociaal eigenaar' is van de plek. Alle 

deelnemers vragen we na enkele contacten een registratieformulier in te vullen en één van de 

vragen is of zij lid willen worden van de bewonersvereniging. Vele willen dat ook graag omdat ze de 

buurtwerkkamer willen steunen, willen meedenken en ze er zich zo nog meer deel van voelen. Op 

elke locatie is ook een actief bewonersbestuur van de bewonersvereniging aanwezig, dat zich 

nadrukkelijk opstelt als opdrachtgever voor alles wat de ondersteunende BuurtWerkKamer 

Coöperatie doet, zich opwerpt als spreekbuis en kritisch zorgzaam de ontwikkelingen bij de eigen 

buurtwerkkamer volgt en daar invloed op uitoefent. Het eigenaarschap is groot en dat is nu juist één 

van de belangrijke voorwaarden voor ons succes.  
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Na drie jaar staan de buurtwerkkamers als een 'huis' en zijn zij als nuldelijnsvoorziening een ideale en 

unieke verbindende schakel voor alle kwetsbare bewoners in Utrecht die behoefte hebben aan een 

eigen plek in de buurt. Een plek 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. 

 

Tijdens corona: voor belangrijke zaken altijd fysiek open gebleven 

Alle drie de buurtwerkkamers bleven vanaf de dag dat de zogeheten ‘intelligente lockdown’ op 13 

maart inging voor haar deelnemers en gebruikers fysiek én digitaal open, binnen de regels van het 

RIVM. In het bijzonder voor de eerste opvang, hulp bij boodschappen en bezorgen van maaltijden, 

voor een praatje op de buurtwerkkamer zelf met degene die geen netwerk heeft en anders echt 

helemaal alleen thuis zit en - niet onbelangrijk - voor het fysiek samen blijven begeleiden van 

kwetsbare bewoners die ook tijdens corona gewoon nog ingewikkelde aanmaningen kregen van 

incassobureaus. Veel schuldeisers hebben zich tijdens de corona op geen enkele manier ingehouden, 

vaak tot groot verdriet en frustratie van onze bewoners met problematische schulden.  

 

Veel van de dienstverlening in de wijk zoals bij het Buurtteam en de Sociaal Makelaar verliep - zeker 

in de eerste maanden van corona - telefonisch of digitaal, terwijl veel van de kwetsbare bewoners 

juist zijn aangewezen op het (fysieke) vertrouwde directe contact met de ander. Voor veel van onze 

deelnemers - zo merken wij - werkt het digitale contact niet of beperkt en kun je iemand alleen 

steunen of helpen met een lastig formulier of aanmaning als je met iemand samen aan een tafel kunt 

zitten, samen de brief kunt lezen en samen kunt nagaan wat te doen.  

 

Voor alle drie buurtwerkkamers geldt dat er gedurende de gehele coronatijd waarin de Buurtteams 

Sociaal geen bezoek ontvingen en alleen digitaal bereikbaar waren (voor zowel deelnemers áls ook 

partnerorganisaties) er op – en afschaling plaats vond naar en vanuit de buurtteams. Wel was er een 

duidelijk verschil in bereikbaarheid tussen deze Buurtteams Sociaal. De buurtwerkkamers voorzagen 

met genoemde op- en afschaling in een cruciale behoefte onder vele kwetsbare Utrechters die als 

gevolg van de coronamaatregelen niet langer hun weg vonden naar de instanties en die dreigden 

(verder) in de problemen te komen. Door (deels) fysiek open, toegankelijk en operationeel te blijven 

hebben de buurtwerkkamers vele tientallen mensen kunnen behoeden voor persoonlijk leed en 

problematiek. 

 

De effecten van onze 1,5 meter samenleving 

Onze groepsactiviteiten zoals taalondersteuning, naaigroepen en huiswerkbegeleiding gebeurden 

vanaf 13 maart wél digitaal en/of op afstand. Vanaf de zomer - binnen de kaders en adviezen van 

overheid en RIVM - vinden deze deels weer plaats fysiek op de buurtwerkkamers zelf - maar wél 

anders. Zo zaten we voorheen wel met een groep eters met meer dan 20 personen, knus naast elkaar 

aan een lange tafel, maar nu zitten we op afstand van elkaar met meestal maximaal 10 tot 12 eters. 

De tweegesprekken en kleinere groepsactiviteiten vinden alle plaats op anderhalve meter, waar 

nodig met 'nabijheidsschermen' van plastic. Op elke locatie hanteren we een maximale bezetting van 

14 tot 18 personen, afhankelijk van de beschikbare ruimte per buurtwerkkamer.  
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Bij de buurtwerkkamers lukt het ons inmiddels om - rekening houdend met de 1,5 meter maatregel - 

dezelfde dienstverlening en hetzelfde aanbod te verzorgen als vóór 13 maart. Het enige significante 

verschil is dat er sinds de coronacrisis minder mensen op dit aanbod af komen dan voorheen. Dit 

heeft alles te maken met de angst die er onder veel (kwetsbare) bewoners leeft het coronavirus op te 

lopen en/of anderen te besmetten. Daar staat zoals gezegd tegenover dat veel mensen voor ellende 

en problemen zijn behoed juist omdat de buurtwerkkamers nooit hun deuren hebben gesloten en 

toegankelijk bleven voor mensen uit de buurt die zich tot niemand konden of wisten te richten. 

 

BuurtWerkKamer TOP  in Ondiep e.o. 

In april 2017 is TOP gestart. Binnen een paar maanden waren er al 35 bewoners actief als vrijwilliger 

en hadden al meer dan 100 bewoners deelgenomen aan een activiteit of dienst. Zo snel als dat bij 

TOP ging had niemand verwacht - ook wij zelf niet. Die aanloop en 'drukte' is bij TOP nooit meer 

verdwenen, met maar liefst 490 unieke deelnemers in 2019. Dat zijn 490 bewoners, grotendeels 

kwetsbare bewoners, die hebben deelgenomen aan één of meerdere activiteiten of diensten bij TOP, 

variërend van regelmatig mee eten tot zelf bijles geven of een klusje doen bij een buurtbewoner 

thuis. Voor meer dan de helft zijn het jaarlijks steeds ook weer nieuwe deelnemers. Vele vinden 

namelijk - mede dankzij buurtwerkkamer TOP - hun weg in de buurt of weer een eigen route in hun 

leven. Van de vrijwilligersgroep van drie jaar geleden is een groot deel volledig vernieuwd. Veel 

actieve vrijwilligers vinden soms werk, verhuizen, groeien of hebben na een jaar actief meedraaien 

behoefte aan een volgende stap, waarin zij zich verder kunnen blijven ontwikkelen. Dat het aantal 

vrijwilligers en deelnemers bij buurtwerkkamer TOP de afgelopen jaren redelijk constant is gebleven 

is dus absoluut niet vanzelfsprekend. Dat betekent dus dat TOP een hele belangrijke 'thuisplek' en 

buurtvoorziening is geworden voor de Tweede Daalsebuurt, Ondiep en Pijlsweerd (afgekort TOP). 

  

Dit jaar verliepen de activiteiten tot half maart goed, we hadden er een paar nieuwe activiteiten bij 

waaronder schuldhulpverlening, wiskundebijles en een nieuwe Nederlandse taalles. Er kwam een 

internationaal eetcafé bij, 2 keer per maand. BuurtWerkKkamer Top is eigenlijk altijd beperkt fysiek 

open gebleven, ook tijdens de eerste maanden corona lockdown. Zo zijn wij vanaf het begin open 

geweest op afspraak voor formulierenhulp en juist daar is tijdens de coronatijd veel gebruik van 

gemaakt. Wij hebben elke week een belronde gedaan naar de bewoners/vrijwilligers waar wij 

contactgegevens van hebben en zelfgemaakte kaarten verstuurd en rondgebracht om het contact te 

onderhouden. Daaruit konden wij meteen ophalen waar de behoefte lag en we hebben hier op in 

gespeeld, o.a. met een maaltijdservice, boodschappendienst en klussendienst, Nederlandse taalles 

op afstand en huiswerkbegeleiding op afstand. Wij hebben hierdoor ook nieuwe bewoners kunnen 

aantrekken, niet alleen vanuit het Ondiep maar ook mensen uit Overvecht. Later in de lockdown 

ontstond er langzamerhand steeds meer in- en aanloop van mensen die eenzaam waren/zijn en die 

langs kwamen voor een praatje en kopje koffie of thee. 

 

Op dit moment vinden de volgende activiteiten en diensten plaats: formulierenhulp, groepjes 

Nederlandse taalverwerving, eettafels, koffie/inloopuren, hulp bij telefoon, internet en computer, 

huiswerkbegeleiding en schuldhulpverlening. Dat alles vindt plaats in en vanuit een redelijk kleine 

ruimte aan de Amsterdamsestraatweg 295. Met een ontmoetingsruimte van ca. 35 m2, een kleine 

keuken en een spreekkamer annex lesruimte. Alles op nog geen 60 m2 in totaal. Dagelijks open, 

regelmatig ook in het weekend en soms ook enkele avonden.  
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Eigenlijk is de ruimte te klein voor alles wat er gebeurt, zeker nu in de tijd van corona waarin je de 1,5 

meter wilt aanhouden. Zo willen we nu met meer dan 20 samen eten, maar moeten we de 

eetgroepen beperken tot 10 of 12 eters. Begin dit jaar was er even de idee om te verhuizen naar een 

iets grotere locatie in Ondiep, maar dat werd afgewezen door de vrijwilligers en het bestuur van de 

bewonersvereniging bij TOP: 'we willen niet weg van ons plekkie (vlakbij de Plantage).' 

 

Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn 

In april 2017 - net als bij TOP - is Hart voor Leidsche Rijn gestart. Dit in een nauwe samenwerking met 

de Voedselbank Plus in Leidsche Rijn, op de locatie van Den Hoet aan de Belampostraat 12. Op die 

plek was al een grote groep kwetsbare bewoners betrokken, al was het maar omdat ze elke dinsdag 

een voedselpakket kwamen halen. De samenwerking bleek vruchtbaar, want vele activiteiten en 

diensten groeiden direct als kool: een dagelijks spreekuur, hulp bij sollicitatie en invullen van 

formulieren, een eet- en lunchtafel, Nederlandse taal oefenles en computerhulp. Daarnaast konden 

er in de grote ruimtes op de eerste verdieping van Den Hoet grootschaligere activiteiten plaatsvinden 

die je normaal gesproken ook vaak terugziet in een groter buurthuis, zoals gymnastiek, karaoke, 

kinderdansen, Bollywooddansen, Engelse les en Hindiles.  

 

Het enige lastige van de locatie Den Hoet was dat de plek oogt als een 'lelijke vierkante doos' zonder 

duidelijke ingang. Dat maakte dat we op die plek steeds heel veel moeite hadden om nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken en de spontane inloop bleef ook achter bij wat je graag ziet in een 

buurtwerkkamer. Desondanks wisten op deze best moeilijke locatie de groep vrijwilligers in staat te 

zijn de buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn te laten bloeien en groeien. Een plek waar meer dan 

400 unieke deelnemers jaarlijks binnen kwamen. Spijtig genoeg had (en heeft nog steeds) de 

gemeente andere plannen voor deze ruimte en werd ons in 2019 gevraagd er voor te zorgen dat we 

voor het einde van dat jaar zouden zijn vertrokken. Gelukkig hebben we toen een goed alternatief 

kunnen vinden, namelijk de nieuwe huidige locatie aan het Berlijnplein, pal naast het winkelcentrum 

aan het Brusselplein en samen met diverse creatieve partners als Jonge Honden, Goede Vrijdag, NUT 

en RAUM.  

 

Eind 2019 zijn we bij Den Hoet vertrokken en daarmee verdween ook het nabije fysieke contact met 

de Voedselbank. Maar de nieuwe locatie aan het Berlijnplein bleek nog niet af. Begin 2020 hebben 

we eerst twee maanden in een casco ruimte gezeten zonder elektra en met een voordeur die 

uitkwam op een drassige modderstoep. Daar konden we dus niemand nog ontvangen.  

 

Begin maart was dat wel het geval en hebben we daar met de groep vrijwilligers een eerste keer 

kunnen eten, maar nog geen week later brak de corona uit. Een deel van de vrijwilligers is vooral 

actief gebleven bij de Voedselbank Plus in Den Hoet, die opvallend genoeg nog steeds daar heeft 

kunnen blijven in afwachting van een definitieve nieuwe ruimte voor de Voedselbank (de gemeente 

had wel voor de Voedselbank zich daartoe verplicht, maar niet voor de buurtwerkkamer). Bij onze 

buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn hebben we onze vrijwilligersgroep weer kunnen aanvullen 

met veel enthousiaste bewoners die graag iets willen doen voor hun buren. Meer dan 25 vrijwilligers 

zijn nu weer actief.  
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Voor een belangrijk deel beleeft buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn op de nieuwe plek een 

nieuwe start. Een doorstart met voor een groot deel nieuwe deelnemers en een nieuwe 

vrijwilligersgroep, wel met nog steeds de vertrouwde bestuursleden van de bewonersvereniging van 

het eerste uur. Door het wegvallen van de plek bij Den Hoet en de te lange tussentijd tot het openen 

en daadwerkelijk kunnen gebruiken van de nieuwe ruimte aan het Berlijnplein - op een voor velen 

nieuwe onbekende locatie - hebben veel deelnemers te lang 'een dichte deur' aangetroffen (periode 

december 2019 tot maart 2020) en is met een deel van hen het contact verloren geraakt. Vanaf 

maart dit jaar is de buurtwerkkamer weer de hele week open en zijn veel activiteiten weer opnieuw 

gestart, zoals de formulierenhulp, het samen eten, Nederlandse taalles en ontmoeting/inloop en 

spreekuur. Steeds meer raken bewoners bekend met de nieuwe locatie en het aantal 

deelnemers/bewoners begint weer op te lopen. Vooral vanuit de Buurtteams Vleuten/De Meern en 

Leidsche Rijn kwamen er veel hulpvragen binnen die samen met bewoners/vrijwilligers zijn opgepakt. 

Denk hierbij vooral aan huiswerkbegeleiding, vormgeving omgangsregeling maar ook in hulp naar het 

zoeken van werk of kleine klussen. 

 

Buurtwerkkamer De Verbinding in Zuilen 

Voorjaar 2018 kregen we van woningcorporatie Mitros de ruimte beschikbaar aan de Elsenburglaan 

8-10 in Zuilen. Het was een kale ruimte. De eerste groep vrijwilligers hebben er in de eerste maanden 

alles aan gedaan om die ruimte leefbaar te maken. Zo werden tussenwanden geplaatst en werd een 

complete tweedehands keuken ingebouwd. Dat alles voor een paar honderd euro, omdat heel veel is 

gedaan met vrijwilligerswerk, met spullen van de buren of via hele goedkope adresjes. Zo konden we 

in september 2018 van start en nu twee jaar later is er een gemeenschap ontstaan die niet wil 

stoppen, die door wil met het werk en de ontmoeting en de burenhulp die zij met elkaar delen en 

doen. Vanaf het begin was al duidelijk dat de ruimte van Mitros tijdelijk zou zijn. De ruimte moet 

plaatsmaken voor nieuwbouw en dat zal dit najaar gaan plaatsvinden. Dat betekent dat we na twee 

mooie jaren op de Elsenburglaan naar een nieuwe locatie en ruimte moeten. 

 

Vanaf zomer 2019 zijn we heel Zuilen doorgeweest en hebben we overal gezocht naar een geschikte 

en beschikbare plek voor onze buurtwerkkamer De Verbinding. Wat we dan ontdekken is dat er niet 

veel ruimtes zijn en dat de ruimte die er is wordt benut en nog niet direct vrijkomt. We hebben begin 

dit jaar serieuze gesprekken gevoerd met Stichting 'De DameDoet Het!'. Zij gebruiken in het complex 

'De Dame' - vlakbij winkelcentrum Rokade (hartje Zuilen) -  twee grote ruimtes (samen ca. 230 m2) 

voor ontmoeting en activiteiten met vooral een groep ouderen (80+), die grotendeels wonen in het 

bovenliggende wooncomplex met vaak zorgondersteuning van Careyn.  

 

Inzet was het delen van de beschikbare ruimte waardoor de toekomstige huurprijs (nu wordt de huur 

nog gecompenseerd door Mitros) van ca. € 30.000 per jaar voor beide partijen betaalbaar wordt 

(met ieder een huur van bijvoorbeeld € 15.000 per jaar). Met de komst van corona en de behoefte 

aan extra m2 (om afstand te kunnen houden) wil De Dame Doet Het! het liefst toch alle ruimte 

proberen voor de eigen activiteiten te behouden en daarvoor voldoende financiering te vinden. Wij 

hebben aangegeven dat, als mocht blijken dat zij in 2021 toch een deel van de ruimte niet kunnen 

betalen en daar een partner voor zoeken, wij die ruimtes graag met hun willen delen (met ieder een 

eigen voordeur en identiteit). 
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Na het vertrek uit onze locatie aan de Elsenburglaan 8-10 (september 2020) zijn we met vrijwilligers 

en deelnemers van De Verbinding actief vanuit de zusterlocaties bij TOP en Hart voor Leidsche Rijn. 

Maar voor veel Zuilenaren is Ondiep en met name Leidsche Rijn echt (soms letterlijk) een brug te ver. 

Vermoedelijk zullen we dit najaar een tijdelijke locatie in Zuilen als medegebruiker kunnen benutten 

en zetten we in op een duurzame plek voor De Verbinding per januari 2021; als het even lukt het 

liefst in een ruimte bij De Dame, direct naast het winkelcentrum Rokade (hartje Zuilen).  

 

Het gebruiken van een leegstaande ruimte in het buurthuis van Zuilen (aan de Sint Ludgerusstraat) - 

op uitnodiging van Stichting DOCK - is afgevallen omdat we hier geen goedkeuring voor kregen van 

de gemeente Utrecht. Volgens de gemeente omdat we géén bewoners/maatschappelijk initiatief 

zouden zijn. De gemeente schakelt ons daarin gelijk met het buurtteam, die om dezelfde reden de 

ruimte ook niet kregen. Een gesprek over onze randvoorwaarden (namelijk een eigen voordeur met 

eigen sleutels en herkenbaar ons bord De Verbinding buiten in beeld) bleek zelfs niet meer nodig.  

Voor ons onbegrijpelijk dat de gemeente vindt dat we geen bewonersorganisatie zijn. We zijn bij de 

BuurtWerkKamer allemaal bewoners uit Utrecht, het bestuur van de ondersteunende coöperatie (ook 

een vereniging) werkt grotendeels als vrijwilliger, wordt ook nog eens aangestuurd door een lokale 

bewonersvereniging met weer allemaal bewoners en vrijwilligers uit Zuilen en slechts ondersteund 

door één parttime betaalde professional en een assistent in een perspectiefbaan met 

loonkostensubsidie. Zou dat laatste dan maken dat we geen bewonersorganisatie/initiatief zijn? 

   

De activiteiten tot aan het uitbreken van corona half maart dit jaar verliepen zeer goed, mede omdat 

buurtwerkkamer De Verbinding een begrip is geworden in Zuilen. Wij hebben een sterk groeiende 

inloop gehad, veel eenzame bewoners waren erg blij om twee keer in de week samen te kunnen eten 

om de eenzaamheid te doorbreken. Verder was er een groei in de formulierenhulp, die varieerde van 

bezwaarschriften tot complexe juridische zaken waarbij hulp is ingeschakeld van een advocaat voor 

de gedupeerden. De bingogroep was ook een sterke activiteit in de buurtwerkkamer. Daarnaast 

hebben wij veel mensen bij ons gehad die aan zelfontwikkeling hebben gedaan of daarmee nog bezig 

zijn, zoals assertiviteit, gedragsverandering, het volgen van een opleiding, coaching om als 

zelfstandige aan het werk te gaan of naar een betaalde baan te groeien. In de coronatijd zijn wij - op 

verzoek van bewoners/deelnemers -drie dagen per week beperkt open gebleven.  

 

Deelnemers die graag hun dagelijks structuur en invulling van de dag wilden behouden kwamen op 

afspraak naar de buurtwerkkamer. Dit heeft voor velen er toe geleid dat zij niet in een al te groot gat 

zijn gevallen, met het risico van het ontwikkelen of groter worden van psychische problemen. In de 

achterliggende coronamaanden is vanuit De Verbinding een actieve maaltijdservice gestart (3 dagen 

per week), is telefonisch en appcontact onderhouden met veel bewoners en zijn kaarten verstuurd 

en bloemen thuis gebracht. Een deel van de oudere deelnemers zijn tijdelijk uit beeld geraakt omdat 

zij in de risicogroepen vallen qua leeftijd en door de reeds bekende gezondheidsklachten. Met name 

de toestroom van bewoners uit Overvecht is enorm gegroeid, omdat tijdens de coronaperiode heel 

veel in Overvecht stil lag. De formulierenhulp bleef doorgaan omdat veel bewoners hun post van 

diverse instanties bleven krijgen en het Buurtteam voor velen van hen niet (altijd goed) bereikbaar 

was. Wij liepen ook er tegen aan dat veel mensen die begeleiding hebben vanwege hun situatie 

klaagden dat hun begeleiders niet goed beschikbaar waren om hun verhaal kwijt te kunnen.  
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3. Inzet en resultaten 2021-2023 
 
Wat gebeurt er zoal in een BuurtWerkKamer? Sommige activiteiten en diensten vinden er altijd 

plaats, zoals de inloop (met het 'babbeluur'), het samen koken en eten, het elkaar helpen met kleine 

klussen in de woning en de 'formulierenbrigade' waarin vrijwilligers/bewoners elkaar helpen in het 

beantwoorden van brieven en mails van instanties. Sommige activiteiten vinden soms even plaats en 

verdwijnen dan weer, om na enige tijd soms ook weer opnieuw te starten, zoals met de fietslessen, 

een spellenavond, huiswerkbegeleiding of een kringloopwinkeltje. Alles hangt voortdurend af van 

wat bewoners graag willen doen, waar zij mee stoppen en mee starten, waar de energie zit en waar 

niet. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren kunnen we wel een basisoverzicht van 

activiteiten en diensten samen stellen:  

 

Type activiteiten en diensten 
 

Afzonderlijke activiteiten en diensten 

Sociale ontmoeting en verbinding 
 

Babbeluur en inloop 
Eettafels, kookclub en ontbijt/lunchcafé 
Wandelen en samen er op uit 
Spellenavond en bingo 
Empowermentgroepen 
Buurt- en burenfilosofie 

Sociale ontmoeting en activering Handwerken/naaiclub 
Dansen en yoga 
Fietslessen 
Ouderkindbegeleiding 
Kidsclub 
Kringloopwinkeltje 
Begeleiden nieuwe bewoners 

Klussen Kleine reparaties aan/om de woning 
Tuindienst en onderhoud binnentuinen 
Schoonmaken binnen- en buitenruimten 
Fietsherstelservice 

Computervaardigheid Oefenlessen computer 
Ondersteuning bij digitalisering 

Taalverwerving Nederlands Oefenen met praten 
Lezen en schrijven 
Huiswerkbegeleiding 

Formulieren Ondersteuning bij brieven/mails 
Samen op bezoek bij instanties 
Ondersteuning bij aanvragen e.d. 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies Spreekuur schuldhulp 
Inzicht krijgen in betalingen 
Toeleiden naar schuldhulpverlening 
Bemiddeling biij huurachterstanden 

Toeleiden naar werk Ondersteuning bij opstellen CV 
Opstellen sollicitatiebrieven 
Samen kappen e.d. 
Begeleiden zelfstandige activiteit 
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De BuurtWerkKamer realiseert en registreert meetbare resultaten. Daarmee maken we zichtbaar dat 

wat we doen echt werkt en van betekenis is voor buurtbewoners. De na te streven en indicatieve 

resultaten (ook op effecten, activiteiten/diensten en middelen) zijn uitgewerkt in de tabel. Maar de 

BuurtWerkKamer werkt energiegericht, dus als bewoners meer willen met taal dan met klussen, dan 

gaat de één mogelijk boven het streefcijfer uitkomen en de ander mogelijk er onder blijven.  

 
Prestaties (indicatief) 2021 - vergelijkbaar voor 2022-2023 
Rood/schuin: specifiek belang voor woningcorporaties 

Indicator TOP 
Ondiep 

Hart  voor 
Leidsche RIjn 

Zuilen: De 
Verbinding 

IMPACT - effecten     

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

Enquête  > 50%  > 50%  > 50%  

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

Enquête  > 70%  > 70%  > 70%  

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

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

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

OUTPUT - resultaten     

Sleutelbeheerders Aantal > 20 > 20 > 15 

Actieve vrijwilligers (gem. 250 uren/jaar) Aantal > 30 > 25 > 20 

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

Aantal > 15 > 15 > 15 

Betalende geregistreerde leden bewonersvereniging Aantal > 200 > 100 > 100 

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  

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

Aantal > 4 > 4 > 4 

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 

Deelnemers vinden betaald werk, mede dankzij onze inzet   Aantal > 2 > 2 > 2 

Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals met DOCK, 
Buurtteams Sociaal, U Centraal en vele anderen 

Aantal 
deelnemers 

> 30 > 20 > 20 

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

Aantal 
partners 

> 5 > 5 > 5 

PROCES - activiteiten en diensten     

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

Uniek #  200 150 150 

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

Klussen # 50 10 50 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en ondersteuning 
bij digitalisering 

Uniek #  50 25 25 

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

Uniek #  50 50 25 

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

Uniek #  150 150 150 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke 
bemiddeling bij huurachterstanden  

Uniek #  20 10 20 

Toeleidend naar werk: bijv. sollicitatie- en CV-begeleiding Uniek #  20 10 10 

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

INPUT - middelen     

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting Positief Positief Positief 

Verantwoorde besteding budget Controle Positief Positief  Positief  

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

Goed overleg met alle partners en financiers Enquête  > 8  > 8  > 8  
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4. Begroting 2021-2023 

 

Elke BuurtWerkKamer werkt vanuit een vergelijkbare aanpak en inzet van middelen, toe te delen in 

een vijftal categorieën: de inzet van mensen, deels met een social return (als het gaat om mensen 

met een beperkte loonwaarde), huisvestingskosten, locatiekosten en verenigingskosten.  

De gezamenlijke begroting voor de drie buurtwerkkamers in Utrecht voor het jaar 2021 telt samen 

op tot € 345.576,-, ofwel gemiddeld € 115.192,- per buurtwerkkamer. In de bijlagen worden de 

begrotingen per buurtwerkkamer nader toegelicht.  

 
Basisbegroting 2021 voor één buurtwerkkamer (prijspeil 2021) 
Voor 2022 en 2023 geldt een nagenoeg identieke begroting 
 

TOP 
Ondiep 

Hart voor 
Leidsche Rijn 

Zuilen: De 
Verbinding 

(A) Inzet mensen    

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

€ 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 

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

€ 7.320 € 7.320 € 7.320 

(A) Subtotaal inzet mensen € 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 € 27.408 € 28.260 

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

€ 6.216 € 6.216 € 6.216 

(B) Subtotaal inzet mensen met een 'social return' € 33.624 € 33.624 € 34.476 

(A) + (B) Subtotaal inzet mensen € 88.116 € 88.116 € 88.968 

(C) Huisvestingskosten    

(C1) Huren van de ruimte € 11.040 € 11.112 € 15.000 

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

€ 4.800 € 3.528 € 4.800 

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

€ 1.020 € 1.020 € 1.020 

(C) Subtotaal huisvestingskosten € 16.860 € 15.660 € 20.820 

(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 

(D2) Automatiseringskosten: o.a. ICT ondersteuning, laptops, internet en 
gebruik registratiesysteem  

€ 1.452 € 1.452 € 1.452 

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

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

(D) Subtotaal locatiekosten € 6.972 € 6.972 € 6.972 

(E) Verenigingskosten    

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

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

(E) Subtotaal verenigingskosten € 2.040 € 2.040 € 2.040 

Totaal inzet te financieren middelen 
formele begroting  
 

 
€ 113.988 

 

 
€ 112.788 

 

 
€ 118.800 

 

Social Return On Investment (SROI): (B) als percentage van totaal 29% 30% 29% 

Aandeel investering in mensen: (A) + (B) als percentage van totaal 77% 78% 75% 

Aandeel indirecte kosten (overhead): (A3) + (E) als percentage van totaal 8% 8% 8% 
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Inzet van mensen, deels op 'buurtbanen' voor kwetsbare bewoners 

Bij de inzet van middelen gaat het vooral (75 tot 78%) om het contact met en het ondersteunen, 

coördineren en coachen van deelnemers, van actieve bewoners/vrijwilligers en van de medewerkers. 

Het gaat dus vooral om de inzet van mensen, die voor een klein deel parttime worden betaald en die 

naast deze betaalde uren ook nog vele onbetaalde vrijwilligersuren investeren. De basis van elke 

BuurtWerkKamer is een team bestaande uit één parttime teamcoördinator (een professional met 

ervaring en opleiding in het werkveld - slechts 18 uur per week betaald) en één of twee assistenten in 

een perspectiefbaan (met beperkte loonwaarde), samen met 20 tot 40 actieve bewoners/vrijwilligers 

en sleutelbeheerders die de activiteiten en diensten zelf organiseren, ondersteund door enkele (twee 

tot drie) bewoners/vrijwilligers die in het kader van een traject op weg naar (betaald) werk actief zijn 

als activiteitenbegeleider of als meewerkend vrijwilliger (met een kostenvergoeding).  

 

Het team wordt gecoachet door een zeer ervaren Buurtwerkkamercoach, met meer dan 15 jaar 

ervaring in het werken met buurtruimtes in zelfbeheer bij kwetsbare bewoners. Tevens kan het team 

een beroep doen op professionals die - deels betaald en grotendeels als vrijwilliger - ondersteunen 

op de ICT in de buurtruimte, bij de HR-organisatie, in de financiële administratie, bij verantwoording 

en rapportages, als ook in het organiseren van de financiering. De 'overhead' ofwel alle indirecte 

kosten (verenigingskosten en algemene uren HR, organisatie en verantwoording) bedragen slechts 

8% van de totale kosten: extreem weinig in vergelijking met formele instanties waar gemiddeld snel 

15 tot 30% wordt besteed aan kosten voor centrale huisvesting, directie, staf, auto's, enzovoorts.  

 

Vrijwilligersorganisatie 

Het grootste deel van de inzet is die van vrijwilligers, gerekend in uren. Ook als die uren worden 

omgezet in euro's (tegen WML) dan nog is die inzet van vrijwilligersuren ca. 40 tot 50% van alle 

financiering in de BuurtWerkKamer. Al deze vrijwilligers zijn lid van de eigen bewonersvereniging en 

het bestuur van deze vereniging is (mede)opdrachtgever van alles wat er gebeurt in de 'kamer'.  

 

Social Return 

De gemiddelde Social Return On Investment (afgekort SROI) komt voor de drie buurtwerkkamers 

samen uit op ruim 29%. Dus bijna 1/3 van de investering wordt grotendeels besteed aan mensen met 

'een (vaak grote) afstand' tot de arbeidsmarkt en deels ook voor participatie-, leerwerk- en 

stageplekken. Het grootste deel wordt benut voor de assistent teamcoördinator met een beperkte 

loonwaarde, bijna altijd een bewoner uit de buurt.  

 

Inzet van fysieke middelen 

De begroting wordt aangevuld met kosten voor de fysieke middelen (20 tot 25%), hoofdzakelijk voor 

het kunnen gebruiken van de ruimte: de huur en kosten voor gas, elektra, water, internet, telefonie 

en belastingen/heffingen. Daarnaast is het belangrijk om iets te kunnen investeren in communicatie 

en het gericht kunnen begeleiden/trainen of opleiden van enkele actieve bewoners/vrijwilligers en 

medewerkers. Alleen bij de start van een nieuwe BuurtWerkKamer is vaak sprake van een eenmalige 

hogere investering in inventaris en het aanpassen/verbouwen van de ruimte. Ook die kosten zijn 

altijd zeer beperkt omdat de meeste spullen tweedehands of zelfs gratis worden aangeboden en een 

deel van het verbouwen van de ruimte vaak wordt gedaan door bewoners/vrijwilligers zelf. 
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5. Financiering 2021-2023 

 

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 € 261.750,-, zijnde 43% van de totale (populaire) investering.  

 

Financiering 2021 (in 2022-2023 is deze 
financiering nagenoeg identiek) 

TOP 
Ondiep e.o. 
 

Hart voor 
Leidsche Rijn 
 

De Verbinding 
Zuilen  
 

Totaal 2021 

Gemeente: Sociale prestatie en 
dagondersteuning (SPDO)  

€ 44.000 € 44.000 € 44.000 € 132.000 

Gemeente: Vrijwillige inzet voor elkaar € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 93.000 

Utrecht Werk en Inkomen € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 27.000 

Mitros € 8.000 € 7.500 € 8.000 € 23.500 

Portaal € 1.000 € 7.500 € 2.000 € 10.500 

Bo-Ex € 1.000 € 2.000 € 1.000 € 4.000 

GroenWest € 0 € 2.000 € 0 € 2.000 

Subtotaal woningcorporaties € 10.000 € 19.000 € 11.000 € 40.000 

Stichting DOEN € 10.000 € 0 € 0 € 10.000 

Kansfonds € 0 € 0 € 15.000 € 15.000 

Rabobank € 1.500 € 1.500 € 0 € 3.000 

Subtotaal particuliere fondsen € 11.500 € 1.500 € 15.000 € 28.000 

Zorgverzekeraar Nationale Nederlanden: 
van schulden naar kansen 

€ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 24.000 

Eigen inkomsten € 500 € 500 € 500 € 1.500 

 
Totaal formele investering 
(= % van populaire investering) 

 
€ 114.000 

(= 53%) 

 
€ 113.000 

(= 56%) 

 
€ 118.500 

(= 62%) 

 
€ 345.500 

(= 57%) 

Investering van bewoners  
in uren vertaald in euro's 

7.500u  
€ 82.500 

6.250u  
€ 68.750 

5.000u  
€ 55.000 

18.750u  
€ 206.250 

Investering medewerkers  
in uren en euro's 

500u  
€ 18.500 

500u  
€ 18.500 

500u  
€ 18.500 

1.500u  
€ 55.500 

Totaal investering vrijwilligers € 101.000 € 87.250 € 73.500 € 261.750 

Totaal populaire investering  
 

€ 215.000 
(= 100%) 

€ 200.250 
(= 100%) 

€ 192.000 
(= 100%) 

€ 607.250 
(= 100%) 

  

NB: Bij het vertalen van de vrijwilligersuren naar euro's is gerekend 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).  

 

Financiële steun gemeente 2017-2019 uit SP/DO 

In de afgelopen drie jaar is de bijdrage van de gemeente voor de drie buurtwerkkamers, na enkele 

kleine startsubsidies uit lokale initiatievenfondsen, volledig gefinancierd uit subsidies vanuit SP/DO 

(Sociale prestatie en dagondersteuning). De gemeente heeft er tot voor kort (tot 8 juli jl.) altijd op 

aangedrongen dat we onze aanvragen voor subsidie uitsluitend zouden indienen bij SP/DO, want 

daar zouden - volgens de gemeente - onze activiteiten en diensten, als ook onze aanpak en positie, 

het beste bij aansluiten. Dat hebben we altijd vreemd gevonden omdat we als buurtwerkkamers ons 

bewust zijn van het feit dat onze activiteiten raken aan meerdere doelen en beleidsregels van de 

gemeente, dus dat een financiering vanuit meerdere subsidiebronnen logischer is.  
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Omdat het recht doet aan onze inzet op bijvoorbeeld het ondersteunen van een 'buurtruimte 

(accommodatie) in zelfbeheer', het verbinden van (actieve en hulpvragende) bewoners in het 

versterken van een lokaal bewonersnetwerk, het organiseren van een informatieloket in de buurt en 

het mede organiseren van lokale buurtzorg met de opvang van zorgvragers en de ondersteuning van 

mantelzorgers.  

 

Integrale aanpak vraagt om een integrale financiering 

Met de vernieuwde aanpak van de gemeente ontstaat dus nu meer ruimte voor een bredere - meer 

integrale - financiering. Vandaar dat we nu expliciet budget aanvragen bij twee beleidskaders/regels, 

namelijk zowel bij SP/DO als ook bij 'Vrijwillige inzet voor elkaar'. 

  

Gevraagde bijdrage 2021 uit 'Vrijwilliger inzet voor elkaar': totaal € 93.000 

Een belangrijke bijdrage vanuit 'Vrijwillige inzet voor elkaar' is zeker nu logisch omdat we actief zijn 

op alle in deze beleidsregel genoemde doelen en we ons richten op meer dan 95% van alle aldaar 

genoemde subsidiabele activiteiten en diensten (Vrijwillige inzet voor elkaar 16 juni 2020). 

 

Allereerst de doelen en hoe we daar aan werken (artikel 2): 

(i) Veerkrachtige buurtgemeenschap en prettig samenleven door een stevige (pedagogische) en 

inclusieve samenleving. 

De buurtwerkkamers bieden juist een plek waar de buren elkaar ontmoeten en nieuwe 

krachtige verbindingen met elkaar aangaan. Wat veel deelnemers gemeen hebben is dat zij 

een hulpvraag hebben, geïsoleerd leven of vastzitten in lastige thuissituatie. Dat verbindt hen 

en zonder onderscheid in herkomst of afkomst. De diversiteit onder de deelnemers (en de 

vrijwilligers) is zichtbaar groot en zorgt mede voor een 'inclusieve' Utrechtse samenleving.      

(ii) Veerkrachtige gezinnen en een gezond opvoedklimaat in de wijk/buurt. 

Dit gebeurt bij ons regelmatig ook met en via de kinderen, maar vooral met de ouders zelf. 

Veel van de problemen waar deelnemers bij de BuurtWerkKamer 'mee binnen komen' raken 

(in)direct ook de opvoeding. Bij het bespreekbaar maken van een problematische schuld 

komen ook vaak de opvoedproblemen op tafel: 'mijn kind komt tekort en leeft op straat'.  

(iii) Inwoners in een kwetsbare situatie kunnen meedoen. 

De kern van waar het in de BuurtWerkKamer om draait: bewoners weer actief krijgen. Bijna 

de eerste vraag is bij ons altijd: 'wat kan of wil je zelf doen?' Of als iemand met een hulpvraag 

is geholpen, komt degene zelf vaak met de vraag: 'ik wil zo graag iets teruggeven en doen, 

wat zou dat kunnen zijn?' Waarna wij altijd zeggen: 'wat vind je leuk om te doen'. Want - zo 

geven we dan direct mee - iedereen kan iets wat een ander niet kan.  

 

De subsidiabele activiteiten vinden alle bij ons plaats (artikel 5):   

(a) zorg voor elkaar met: (1) ondersteunen kwetsbare bewoners op eenzaamheid, bij armoede 

en schulden, in praktische ondersteuning en ondersteunen van mantelzorgers,  

(2) organiseren van buurtnetwerken tussen buurtbewoners en (3) wijkinformatiepunten; 

(b) het vinden van (kwetsbare) bewoners die nog niet zelfstandig hun weg weten te vinden in de 

samenleving, hen tijdelijk ondersteunen en hen zo nodig verbinden aan een organisatie uit de 

(aanvullende) zorg, of uit de basiszorg of de sociale basisinfrastructuur (brugfunctie); 

(c) beheren en onderhouden van een welzijnsaccommodatie in zelfbeheer en 
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(d) ondersteunen van bewoners bij het verbeteren van taal- en digitale vaardigheden. 

Zonder uitzondering is elke BuurtWerkKamer actief op alle hier genoemde activiteiten, zoals wel 

blijkt uit onze overzicht met activiteiten en diensten, als ook uit de 'Aanpak Algemeen' (bijlage).  

 

Gevraagde bijdrage 2021 uit 'SP/DO': totaal € 132.000 

Tegelijkertijd zijn er goede redenen om ons deels ook te blijven financieren vanuit de SP/DO, omdat 

de BuurtWerkKamer zich juist richt op de 'participatie van sociaal kwetsbare bewoners', inclusief alle 

subdoelen over isolement, gezondheid, zelfregie en het benutten van mogelijkheden. Daarin zorgen 

we voor het ondersteunen van groepsactiviteiten die bijdragen aan (A) Meedoen en deels ook op (B) 

Meewerken, (C) Dagondersteuning en (D) bijzondere vrijwilligersondersteuning (SP/DO 30 juni 2020). 

 

De BuurtWerkKamer is actief op de 'bedoeling' van de SP/DO beleidsregel (artikel 2): 'Niet iedereen 

kan een arbeidsprestatie leveren (betaald werk), maar een sociale prestatie is vaak wel mogelijk.' 

Voor een groot deel van de deelnemers - mogelijk wel meer dan de helft - is dat van toepassing. Het 

gaat dan om ouderen (60+) en bewoners met een lichamelijke beperking lichamelijk en voor een 

belangrijk deel ook om bewoners die niet of vermoedelijk nooit meer geschikt zijn voor betaald werk 

in een gestructureerde omgeving met vaste werktijden, verplichtingen en verantwoordelijkheden. 

Velen van hen vinden bij ons een 'tweede (t)huis' en geven 'een meer zelfstandige invulling van de 

vrije tijd' (artikel 2).  

   

De BuurtWerkKamer draagt zeker bij aan de activiteiten in de categorie Meedoen (artikel 5): 'werken 

aan een sociaal netwerk, (...) laagdrempelig toegankelijk, er hoeft niet op naam te worden 

geregistreerd.' Het is bij ons van toepassing; ook omdat we werken met op elke BuurtWerkKamer 

één ervaren parttime 'beroepskracht', zoals wordt vereist voor financiering vanuit SP/DO.   

 

In een overzicht telt dat op tot het volgende aanbod: 

 

BuurtWerkKamers Utrecht Begroot 2020 Prognose 2020 
inclusief corona 

Begroot 2021 
idem 2022-23 

Kosten    

TOP Ondiep € 103.800 € 85.000 € 113.988 

Hart voor Leidsche Rijn € 105.528 € 102.000 € 112.788 

De Verbinding Zuilen € 110.388 € 93.000 € 118.800 

Totaal € 319.716 € 280.000 € 345.576 

Financiering    

Gemeente SP/DO € 207.000 € 192.984 € 132.000 

Gemeente Vrijw. inzet (incl. DOCK) € 0 € 0 € 93.000 

Uitkeringsinstantie werk en inkomen € 20.000 € 3.000 € 27.000 

Woningcorporaties € 35.500 € 24.000 € 40.000 

Particuliere fondsen € 54.000 € 60.000 € 28.000 

Zorgverzekeraars € 0 € 0 € 24.000 

Overige (en eigen) inkomsten € 3.000 € 1.000 € 1.500 

Totaal € 319.500 € 280.984 € 345.500 
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6. Samenwerking met partners 
 

In elke buurt c.q. wijk werken we intensief samen met de aanwezige partners, zowel als het gaat om 

formele instanties, als ook met de vele betrokken informele Buurt- en Bewonersorganisaties (BBO's). 

Zonder dat kan en werkt het niet. Een BuurtWerkKamer zonder netwerk in de buurt en de stad kan 

de deelnemers/bewoners niet adequaat opvangen, begeleiden en doorverwijzen. Onze bewoners 

verbinden kwetsbare buren nu juist met de buurt, met de samenleving, als ook - waar nodig - met 

veel formele instanties. Onze lijst van (wijk)partners is lang. Tientallen telefoonnummers en namen 

staan op het lijstje van menig medewerker en bewoner/vrijwilliger bij de BuurtWerkKamer.  

 

Een lange lijst met samenwerkingspartners 

Met diverse partners wordt vanuit iedere BuurtWerkKamer samengewerkt, zoals met:  

de Buurtteams Sociaal, de Wijkbureau's (Noordwest en Leidsche Rijn/Vleuten De Meern), DOCK 

Utrecht, Tussenvoorziening/Stadsgeldbeheer, Meetellen in Utrecht, Utrecht in Dialoog, de lokale 

woningcorporaties (Mitros, Portaal, Bo-Ex en GroenWest), Wij 3.0, UW Werkt in de Wijk, ROC 

Midden Nederland, Hogeschool van Utrecht, U-pas, Uindewijk, Stichting Doen en Laten, Taal doet 

meer, Stichting lezen en Schrijven, Taaldivers, LinguaTerra, Stichting Samen Starten, Leger des Heils, 

De stadkoetsier, Kracht van Zuilen, Burennetwerk Zuilen, Oog voor Utrecht, Wedelivercatering.nl, 

Uindewijk, Target supermarkt, Free food experience, Stichting Single Moms, Stichting Between us 

Pamojo, Zo is Zuilen, de Buurtvaders, Utrechtse Uitdaging, Altrecht, Lister, Bibliotheek Zuilen, NIZU, 

Cosbo, de diverse wijkagenten in Noordwest en Leidsche Rijn/Vleuten De Meern, Flowers4Business, 

NL voor elkaar.nl, SportUtrecht.nl, Samen.nl, Wijkraad Zuilen en Wijkraad Leidsche Rijn, Armoede 

Coalitie, Zorgtrecht, Hartslagnu.nl, Wijkleerbedrijf Ondiep, buurthuis De Uithoek, De Speler, Ondiep 

TV, Voedselbank Ondiep, , Raum, de Vrijstaat, het NUT (Nieuw Utrechts Theater), het Digitaalhuis, De 

Plaatsmaker, Handje Helpen, Emmaus, VineYard, Academie 10, Villa Nova, Leidsche Rijn College, 

Wawollie, Jonge Honden en Goede Vrijdag. 

 

Jaarlijkse samenwerkingsafspraak met enkele wijkpartners 

Met enkele wijkpartners hebben we vanaf 2017 als buurtwerkkamers onze relatie goed vastgelegd, 

namelijk met degenen die ook medefinancier zijn. Jaarlijks ondertekenen we - in aanwezigheid van 

actieve vrijwilligers/bewoners - samen met de woningcorporaties een 'samenwerkingsafspraak'. 

Alleen dit jaar ging dat spijtig genoeg vanwege de corona niet door. Voor 2021 worden hiervoor 

opnieuw Mitros, Portaal, Bo-Ex en GroenWest benaderd. Tegelijkertijd wordt dan ook de opdracht 

van de drie lokale betrokken bewonersverenigingen aan de ondersteunende BuurtWerkKamer 

Coöperatie vastgelegd. Dat alles in een feestelijke bijeenkomst op één van de buurtwerkkamers.  

De gemeente was daar de afgelopen jaren ook bij aanwezig, maar ondertekent niet mee, omdat zij 

aangeeft het te willen laten bij de formele subsidierelatie vastgelegd in de beschikkingsbrief. 

Aanvullend maken we met sommige woningcorporaties extra gerichte afspraken, bijvoorbeeld om 

een specifiek wooncomplex te benaderen (huis aan huis) en huurders te betrekken. Daarin verwijst 

de woningcorporatie dan gericht door naar ons, vaak via de lokale wijkbeheerder. Nieuwe huurders, 

waaronder statushouders, kunnen ook worden gewezen op onze ruimte en de mogelijkheid om via 

de BuurtWerkKamer wegwijs te raken in de eigen buurt en de stad; vooral ook hoe het werkt in het 

contact met de formele instanties, waaronder de woningcorporatie zelf.   
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Vaak informeel, praktisch en snel 

De samenwerking van de drie buurtwerkkamers in Utrecht met al deze verschillende partners heeft 

een eigen karakter, namelijk:  

(i) informeel verbonden en niet geformaliseerd (met uitzondering van de eerder genoemde 

jaarlijkse samenwerkingsafspraak en afspraken met onze opdrachtgevers en financiers), 

(ii) praktisch, veelal over concrete hulpvragen van bewoners/deelnemers en zonder procedures 

(iii) en direct, op basis van persoonlijke contacten tussen vrijwilligers en medewerkers die elkaar 

kennen, zonder tussenkomst van managers/leidinggevenden.  

 

'Informeel verbonden, praktisch en direct' heeft vele voordelen zo ervaren wij wekelijks: het contact 

doet er toe (het gaat namelijk ergens over) en het is prettig en snel omdat er weinig 'rompslomp' aan 

vast zit. Dat willen we dus graag zo houden. Maar met regelmaat ervaren we toch het gemis van:  

(iv) een warme verbinding of 'warme brugfunctie' tussen formeel en informeel; het liefst 

vastgelegd in een afspraak met formele instanties over wat wij ieder afzonderlijk en 'samen' 

doen en zo samen kunnen betekenen in de opvang en begeleiding van kwetsbare bewoners.  

 

Wat er mis gaat als een 'warme brugfunctie' ontbreekt   

Het volgende geanonimiseerde voorbeeld laat goed zien wat er niet goed gaat bij het ontbreken van 

een 'warme brugfunctie' tussen een informele Buurt- en Burger Organisatie (afgekort BBO) zoals de 

BuurtWerkKamer en een formele instantie zoals het Buurtteam Sociaal.  

 

Bij de BuurtWerkKamer meldde zich een vrouw met een niet-aangeboren hersenletsel, dit als gevolg 

van een auto-ongeluk (eind 2015). Door dat ongeluk kreeg zij o.a. blijvend last van zware hoofdpijnen 

en concentratieproblemen. Volgens het UWV (eind 2016) zou ze wel weer kunnen werken, maar dat 

ging echt niet en na een verkeerde diagnose van een arbeidsdeskundige raakte ze niet alleen haar 

baan kwijt maar ook het recht op een WW uitkering (begin 2017). Vervolgens vroeg zij herhaaldelijk 

een bijstandsuitkering aan, maar deze werd elke keer afgewezen omdat zij in een koophuis woonde - 

met een beperkte overwaarde - en het niet aandurfde om aan te geven dat zij bereid zou zijn om een 

extra hypotheek zo nodig op te nemen. Dat 'vinkje' op het aanvraagformulier bleek achteraf gezien 

ook helemaal niet nodig omdat de overwaarde op het huis ruim onder de drempelwaarde lag. Na een 

half jaar kwam deze vrouw bij het buurtteam terecht (eind 2017). Al die tijd zat zij zonder inkomen, 

levend van liefdadigheid en geleend geld. Bij het buurtteam is haar zaak door meerdere personen 

behandeld, maar met geen van hen kon met de vrouw een goed contact opbouwen. Zo wordt bij het 

buurtteam gewerkt op afspraak, maar de vrouw kan alleen op een afspraak komen als ze zich goed 

genoeg voelt. Nadat zij enkele keren niet op een afspraak was geweest stuurde het buurteam haar 

een mail met een waarschuwing. Ondertussen liepen haar schulden verder op en kwam zij terecht bij 

de Voedselbank.  

 

In paniek wendde zij zich uiteindelijk tot een van de vrijwilligers van de BuurtWerkKamer (begin 

2019). Deze vrijwilliger beet zich vast in dit schrijnende dossier. Als ervaringsdeskundige wist onze 

vrijwilliger hoe weerbarstig en onpersoonlijk de ‘systeemwereld’ soms is. Maar ook welke heftige 

gevolgen dit kan hebben voor mensen die de weg in deze systeemwereld niet kennen of begrijpen. In 

de ruimte van de BuurtWerkKamer kon de vrouw langs komen wanneer zij zich goed genoeg voelde, 

zonder afspraak. 
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Ook nam onze vrijwilliger alle tijd die nodig is om echt te achterhalen wat er speelt, waarom zij soms 

niet in staat was het gesprek aan te gaan en waarom zij angst had het bewuste 'vinkje' te plaatsen.  

Zo ontstond een vertrouwensband met de vrouw en lukte het ook om te achterhalen hoe de vork nu in 

de steel zat, waarbij onze vrijwilliger - samen met de vrouw - langsging bij het buurtteam of namens 

haar contact had met de vele formele instanties. Uiteindelijk leidde dit tot het succesvol aanvragen 

van een bijstandsuitkering (eind 2019). Al met al had het hele proces bijna drie jaar geduurd. Drie jaar 

waarin deze vrouw geen inkomen had - terwijl ze wel recht had op een bijstandsuitkering - en drie 

jaar waarin haar schulden opliepen en haar gezondheid er ook blijvend op is achteruit gegaan.  

 

Dit voorbeeld laat zien dat signaleren en doorverwijzen alleen niet genoeg is. Nodig is het bieden van 

een vertrouwde ruimte, een tweede thuis waar je - zonder afspraak - terecht kunt bij een buurt- of 

lotgenoot die als ervaringsdeskundige de tijd en de rust heeft (zonder werk- en prestatiedruk van een 

formele instantie) om met je in gesprek te gaan, een eerste opvang te regelen en samen met jou naar 

een afspraak van het buurtteam te gaan. 

 

 

Als je een kwetsbare bewoner met een hulpvraag wilt helpen is vaak heel veel tijd nodig (om een 

vertrouwde veilige relatie op te kunnen bouwen en te ontdekken wat er echt speelt), op momenten 

dat het de hulpvrager uitkomt (want die voelt zich niet altijd goed genoeg), dat je weet wat belangrijk 

is en hoe dat voor de hulpvrager voelt (dat je ervaringsdeskundig bent) en dat je blijft doorzoeken 

met de hulpvrager totdat er een oplossing is. Onze kwetsbare bewoners hebben in het oplossen van 

de hulpvraag veelal behoefte aan een 'maatje', een vrijwilliger, een buurt- of lotgenoot om samen bij 

te praten, samen soms te eten en samen de lastige formulieren te lezen en waar nodig samen op te 

trekken in het contact met de formele instanties. Dat kan een medewerker bij een Buurteam Sociaal 

niet doen met al zijn cliënten, al was het maar omdat de tijd er voor ontbreekt.  

 

Wat hier in dit voorbeeld is gebeurd valt niemand te verwijten. Het voorbeeld is jammer genoeg 

geen incident. Sommige mensen (steeds meer helaas) vallen tussen wal een schip. Daar waar 

medewerkers van de gemeente, buurtteam en andere formele instanties veelal gebonden zijn aan 

wettelijke kaders en door een hoge caseload én werk- en tijdsdruk niet toe komen aan het langdurig 

en veelvuldig persoonlijk begeleiden van kwetsbare bewoners, kan en gebeurt dat bij Buurt- en  

Burgerorganisaties zoals de BuurtWerkKamer wél. De vrijwilligers en medewerkers van de 

buurtwerkkamers bieden – al dan niet tijdelijk – stut en steun, totdat de stap naar formele hulp wel 

gezet kan worden.  

 

Een pleidooi voor een 'warme brugfunctie' tussen formeel en informeel 

De 'warme brugfunctie' is 'een passend verbinding en overlap' die wij weten te organiseren voor en 

samen met onze kwetsbare bewoners met de formele instanties, in het bijzonder met de buurtteams 

sociaal. Vergelijk het met het lopen van een estafette: wil het stokje (bewoner/hulpvrager) op tijd 

aankomen dan helpt het 'enorm' als de eerste loper (bewoner/vrijwilliger van de BuurtWerkKamer) 

even samen ('warm') oploopt met de tweede loper (de medewerker van een buurtteam) in plaats 

van dat we in stilstand bij een streep ('koud') het stokje moeten gaan overgeven. 
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Maar .... de gemeente wil niet meer dat we het 'stokje' samen oplopend overgeven  

Recent heeft de gemeente ambtelijk aangegeven het niet (meer) wenselijk te vinden dat we als 

buurtwerkkamers een overlap hebben in activiteiten en diensten met U Centraal (begeleiden van 

vrijwilligers), Stichting DOCK (verbinden van bewoners) en de Buurtteams Sociaal (individuele 

hulpverlening). Volgens de gemeente omdat (8 juli jl.): 'het niet de bedoeling is dat vrijwilligers hulp 

gaan verlenen omdat de gemeente dan twee keer betaalt voor hetzelfde, de hulpverlening alleen 

gedaan kan worden door hoogopgeleide professionals en anders ook te versnipperd raakt'. 

 

Zo is - volgens de gemeente - de overlap met in het bijzonder de Buurtteams Sociaal niet wenselijk en 

is de individuele hulpverlening geen directe taak voor een BuurtWerkKamer. De Buurtteams Sociaal 

zijn - aldus de gemeente - eerst verantwoordelijke voor de individuele hulpverlening en daar ook 

professioneel op ingericht. Als kwetsbare bewoners bij de BuurtWerkKamer binnen komen met een 

belangrijke hulpvraag en/of problematische schuld, dan is het volgens de gemeente zaak om dit als 

BuurtWerkKamer te signaleren en zo snel mogelijk de betrokkene door te verwijzen naar een 

Buurtteam Sociaal.  

 

De aanwijzing van de gemeente is feitelijk: ga niet zelf met bewoners/vrijwilligers proberen de 

problemen op te lossen, maar schakel zo snel mogelijk een professional in van het Buurtteam Sociaal. 

Het voorstel van de gemeente betekent in onze ogen het laten voortbestaan van een niet goed 

functionerende 'koude touwbrug' tussen formeel en informeel met uitsluitend de taak bij ons 

BuurtWerkKamer om 'te signaleren en door te verwijzen'.  

 

Kwetsbare bewoners met een hulpvraag verdienen beter. Daarom zijn we een sterk voorstander van 

het verder uitbouwen en veel steviger inbedden van een 'warme brugfunctie' tussen formeel en 

informeel, inclusief een 'slimme en nuttige overlap' met voldoende eerste opvang en begeleiding bij 

o.a. de BuurtWerkKamer van de bewoner/hulpvrager. Samengevat geeft dat de volgende keuze: 

Brugfunctie tussen formeel en informeel: 
koude touwbrug of warm met elkaar verbinden

VOORSTEL GEMEENTE

Buurtwerkkamer signaleert alleen 
en verwijst snel door naar formele 
organisaties als Buurtteams Sociaal

Voordeel: administratieve scherpe 
taakafbakening tussen informele en 
formele organisaties

VOORSTEL BUURTWERKKAMERS

Buurtwerkkamer doet meer: ook 
eerste opvang, de eerste hulp en 
samen langs bij formele organisatie

Voordeel: deelnemer kan beter en 
blijvend beide systemen benutten, 
zowel formeel als ook informeel 
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Waarom kiezen voor 'warm verbinden' 

De vraag die we vaak krijgen is: waarom kloppen vele kwetsbare bewoners in eerste instantie dan 

wél met hun hulpvraag aan bij een BuurtWerkKamer en niet bij een Buurtteam Sociaal? En hoe kan 

het dat datzelfde Buurtteam Sociaal regelmatig een deel van de bewoners met een hulpvraag wél 

naar ons doorverwijst? Dat heeft te maken met de volgende redenen: 

 de laagdrempelige/vertrouwde en veilige omgeving,  

 de aanwezigheid van ervaringsdeskundige buurt- en lotgenoten (die niet oordelen), 

 24x7 open/bereikbaar in plaats van alleen tijdens kantooruren en 

 er altijd over kunnen praten, niet alleen op afspraak.  

 

We doen dus al drie jaar lang méér dan alleen signaleren en doorverwijzen. Onze eerste opvang en 

het begeleiden van de bewoner/hulpvrager gaat ook over:  

 formulierenhulp bij lastige brieven/emails of ingewikkelde aanvragen, 

 eerste hulp en opvang bij persoonlijke problemen, 

 signaleren en doorverwijzen naar eerste en/of tweedelijns formele hulpverlening, 

 het samen met de deelnemer/bewoner onderhouden van de contacten met en waar nodig 

op bezoek gaan bij de formele instanties, 

 het op orde krijgen van de financiële situatie, zo mogelijk met een budgetadvies en  

 waar nodig ook ondersteunen bij huurachterstanden en/of in schuldhulptoeleiding.  

 

In de afgelopen drie jaar hebben wij op deze manier veel, vaak en met succes samengewerkt met de 

Buurtteams Sociaal. Ten onrechte is soms het beeld bij de gemeente ontstaan dat wij dit werk zonder 

overleg hebben gedaan of hebben overgenomen van de Buurtteams Sociaal. Dat is een onjuist beeld. 

In 70 tot 80% van de gevallen hebben wij vanuit de buurtwerkkamers kwetsbare bewoners juist 

effectief doorverwezen naar de Buurtteams Sociaal. Andersom gebeurde dat ook; vele kwetsbare 

bewoners vonden vanuit de Buurtteams Sociaal hun weg naar de buurtwerkkamers. Onze ervaring is 

dat een deel van de kwetsbaarste bewoners van Utrecht de weg naar de Buurtteams Sociaal niet of 

niet zelfstandig kan maken. In 20 tot 30% van de gevallen lukte het effectief verbinden met de 

buurtteams niet. Dat heeft slechts deels te maken met een tekort aan beschikbare capaciteit bij de 

Buurtteams Sociaal (tijd, energie, formatie, middelen), maar veel meer met de 'afstand' die veel 

bewoners ervaren naar partijen die vanuit de systeemwereld en niet vanuit de leefwereld en vanuit 

een wettelijke opdracht opereren. Het organiseren van extra capaciteit vanuit deze partners heeft 

dan ook maar beperkt effect.  

 

Kortom, als buurtwerkkamers zijn we sterk voorstander van een 'warme brugfunctie'. Volgens de 

toelichting van de nieuwe nadere regel 'Vrijwillige inzet voor elkaar' (30 juni 2020) gaat het dan om 

'het vinden van bewoners die nog niet zelfstandig hun weg weten te vinden in de samenleving en hen 

zo nodig verbinden aan welzijns- of zorgorganisaties'. In de subsidieregel zelf (16 juni 2020) staat 

daar nog tussen 'hen tijdelijk ondersteunen'. En dat is nu precies wat we bij de buurtwerkkamers al 

doen en willen blijven doen: 'kwetsbare bewoners tijdelijk ondersteunen in de hulpvraag en/of bij 

een persoonlijke problematische situatie, al dan niet met schulden'. Wel met de aanvulling dat het 

'tijdelijk ondersteunen' een terugkerend en duurzaam karakter heeft. Dat is méér dan alleen maar 

het 'signaleren en doorverwijzen', zoals de gemeente dat dan beoogt. Bij de BuurtWerkKamer 

ervaren we dat een 'warme verbindingsbrug' nodig is en niet een 'onveilige koude touwbrug'. 
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Voorstel voor het maken van afspraken voor de warme verbinding van formeel met informeel 

Essentieel is een 'warme' brugfunctie met o.a.:  

 betere samenwerkingsafspraken tussen formeel en informeel als gelijkwaardige partners,  

 het meer benutten van scholing/training bij formeel door informeel,  

 meer budget bij informeel voor het begeleiden/trainen van vrijwilligers, 

 betere garanties voor het effectiever oppakken en adresseren van door informele 

organisaties gesignaleerde en aangedragen hulpvragen door de formele organisaties en  

 omgekeerd geldt dat ook; formele organisaties moeten er op kunnen vertrouwen dat de 

door hen doorverwezen hulpvragers effectief worden geholpen door informele organisaties. 

 

Allereerst met de Buurtteams Sociaal. Wat ons betreft maken wij graag - samen met andere 

vergelijkbare BBO's - afspraken met de Buurtteams Sociaal waarin we gezamenlijk inzetten op 

effectieve verbindingen tussen formeel en informeel, met bijvoorbeeld afspraken over wanneer we 

wel altijd doorverwijzen naar elkaar en hoe we dat dan het beste doen, maar ook over hoe het 

Buurtteam Sociaal kleinere/eenvoudigere activiteiten en diensten kan overlaten aan de informeel 

georganiseerde buurt- en burgerorganisaties zoals de BuurtWerkKamer. Dat ontlast de Buurtteams 

Sociaal, die zich dan ook meer tijd en ruimte krijgen om zich te richten op die inzet waar een 

eerste/tweedelijns ondersteuning hard nodig is.  

 

De 'overlap' van ons met Stichting DOCK gaat vooral over het (onder)steunen en organiseren van 

bewoners- en empowermentgroepen. Een belangrijk verschil is dat bij de buurtwerkkamers de 

(meest) kwetsbare bewoners (ook) een plek vinden en wij hen wél weten te bereiken, te verbinden 

en te activeren; dit vanwege o.a. de beschikbaarheid van vele vrijwilligersuren, een laagdrempelige 

knusse (buurt)ruimte en zij ervaren 'dit is van ons en hier kan ik in een voor mij vertrouwde omgeving 

mijn verhaal kwijt, inclusief mijn hulpvragen'. 

 

Onze ambitie is om - samen met Stichting DOCK en de gemeente - na te gaan waar we voor de 

kwetsbare bewoners het sociaal makelen deels beter kunnen uitvoeren of deels al uitvoeren zoals 

bedoeld bij Stichting DOCK. Vraag is dan ook hoe we de benodigde (financiële) middelen kunnen 

ontvangen van DOCK Utrecht die daar bij horen. Dat sluit uitstekend aan bij de inzet van Stichting 

DOCK zelf en de afspraken hierover met de gemeente om ca. 20% van de eigen activiteiten en 

diensten uit te besteden en/of over te dragen aan buurt- en burgerorganisaties (BBO's) zoals de 

buurtwerkkamers (afspraken 2018/2019). 

 

Met U Centraal geldt iets vergelijkbaars als bij Stichting DOCK, met dit verschil dat wij meer nog dan 

tot nu toe beter gebruik kunnen maken van alle training en scholingsfaciliteiten die zij aanbieden 

voor vrijwilligers. De vrijwilligers bij de buurtwerkkamers kunnen daar veel baat bij hebben, vooral 

als het gaat om het trainen/scholen op bijvoorbeeld formulierenhulp en schuldhulptoeleiding.  
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BIJLAGE  

Begroting BuurtWerkKamer TOP 

 
 



   
 

30 september 2020                                                  Aanbod Buurtwerkkamers Utrecht 2021                                                  pagina 
30 

BIJLAGE  

Begroting BuurtWerkKamer Hart voor Leidsche Rijn 
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BIJLAGE  

Begroting BuurtWerkKamer De Verbinding 

 


