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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 ϵ 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 ϵ 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 ϵ 434.652,-. De gevraagde bijdrage 
van de gemeente Utrecht komt in totaal uit op ϵ 276.000,-, verdeeld over twee aanvragen, namelijk:  
 
× ϵ 250.000,- bij Sociale Prestaties en Dagondersteuning (SPDO), een beleidsregel op 'zorg' en  
× ϵ 26.000,- bij Welzijnsaccommodaties in Zelfbeheer voor de huisvestingskosten van 

buurtwerkkamer De Klop, passend in deze beleidsregel op 'welzijn'.  
 
De overige benodigde ca. ϵ 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.   



       
                                

30 september 2019                                                  Aanbod Buurtwerkkamers Utrecht 2020                                                 pagina 6 

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. 
 
 


