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Jaarrapportage 2020 

Buurtwerkkamers Utrecht 
 

 

TOP - Ondiep e.o. 

Hart voor Leidsche Rijn 

De Verbinding – Zuilen 

 

 

         
 

2020 was een ‘roerig’ jaar: met speciale paasmaaltijden vanuit TOP (corona), met de opening van 

onze nieuwe locatie van Hart voor Leidsche Rijn aan het Berlijnplein (met de brand 2 maanden later) 

en nog één keer genieten van de zon voor ons plekkie aan de Elsenburglaan in Zuilen, die kort na de 

zomer werd gesloopt en De Verbinding tijdelijk bij Bij Bosshardt mocht inwonen, op weg naar 2021. 
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© Jaarrapportage van Buurtwerkkamer Coöperatie over 2020 voor alle opdrachtgevers, partners en 

financiers in euro's en uren; in het bijzonder de drie bewonersverenigingen Hart voor Leidsche Rijn, 

TOP en De Verbinding, als mede de gemeente Utrecht, woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex en 

GroenWest, als ook de fondsen Stichting DOEN en Kansfonds.   
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Evaluatie samenwerkingsafspraak Buurtwerkkamers Utrecht 2020 
 

Prestatie: de gerealiseerde resultaten en [tussen 
haken] de na te streven resultaten zoals vastgelegd 
in de samenwerkingsafspraak met alle partners 

Indicator Resultaat  
TOP 
Ondiep e.o. 

Resultaat  
Hart voor 
Leidsche Rijn  

Resultaat  
Verbinding 
Zuilen 

OUTPUT - Resultaten     

Sleutelhouders Aantal 32 [20] 13 [10] 23 [15] 

Actieve vrijwilligers: min. gem. 250 uren/jaar Aantal 33 [30] 24 [15] 29 [20] 

Actieve vrijwilligersgroepen: o.a. klussendienst, tuin-
groep, formulierenbrigade, kookgroep, taalteam, enz. 

Aantal 19 [10] 11 [10] 17 [10] 

Geregistreerde leden bewonersvereniging Aantal 135 [100]  70 [75]  170 [75]  

Bewoners doorverwezen door W&I e.a., met bijstand 
en/of beperkte loonwaarde, effectief mee laten doen 

Aantal op 
aangemeld  

17 [10 op 20] 6 [5 op 10] 16 [5 op 10] 

Actief op een stageplaats of leerwerkplek: uit SW, 
deels arbeidsongeschikt of als dagbesteding 

Aantal  5 [4] 2 [2] 5 [4] 

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

Aantal op 
aangemeld  

17 [5 op 10] 7 [5 op 10] 24 [5 op 10] 

Bewoners/deelnemers en vrijwilligers effectief 
(mede) ondersteund in het vinden van betaald werk 

Aantal 6 [1] 2 [1] 4 [1]  

Het doorverwijzen van en naar instanties, zoals 
Wijkteams op Zorg en Welzijn en Buurtteams Sociaal 

Aantal 
deelnemers 

17 [30] 6 [20] 90 [20] 

Verbinden met wijkpartners, incl. Buurtteams, DOCK, 
Wijkzorg/Ouder Kind teams en VvE/bew.cie.’s 

Aantal 
partners 

29 [20] 35 [15] 39 [20] 

PROCES - Activiteiten     

Sociale ontmoeting: bijv. babbeluur, inloop, eettafel, 
ontbijt/lunchcafé, handwerken, empowermentgroep  

Uniek # 320 [200] 170 [150] 280 [175] 

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

Klussen # 29 [50] 19 [50] 22 [25] 

Computer vaardigheid: bijv. oefenlessen en 
ondersteuning bij digitalisering 

Uniek # 25 [60] 6 [10] 19 [50] 

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

Uniek # 30 [50] 12 [25] 22 [50] 

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

Uniek # 180 [150] 35 [100] 110 [150] 

Schuldhulptoeleiding en budgetadvies, incl. mogelijke 
bemiddeling bij huurachterstanden  

Uniek # 33 [20] 5 [5] 13 [15] 

Sollicitatie- en CV-begeleiding: toeleiden naar 
werk/opleiding 

Uniek #  10 [20] 5 [5] 8 [20] 

Totaal aantal unieke deelnemers aan activiteit/dienst Uniek # 450 [400] 200 [250] 350 [300] 

INPUT - Middelen     

Goede besteding budget: geen tekort financiering Begroting € 3.423 - € 1.668 € 3.050 

Verantwoorde besteding budget Controle Positief Positief  Positief  

Goede inzet medewerkers en vrijwilligers  Interviews > 8 > 8 > 8 

Goed overleg met alle partners en financiers  Interviews > 8 > 8 > 8 
 

LEGENDA 

Rood Resultaat niet gehaald: zeer beperkt, minder dan 20% 

Oranje Resultaat wel ten dele gehaald: ca. 20 tot 40% 

Blauw Resultaat deels gehaald: ca. 40 tot 80% 

Groen Resultaat (bijna) gehaald: ca. 80 tot 120% 

Donkergroen   Resultaat ruimschoots gehaald: meer dan 120% 

Wit Vanwege corona geen of beperkte mogelijkheden 

 

TOELICHTING: In de tabel zijn gerealiseerde resultaten benoemd en [tussen haken] de na te streven resultaten. 

Effecten worden met een enquête gemeten, gepland 2022. Rood/schuin: van belang voor woningcorporaties. 
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Bij De Verbinding in Zuilen – nog tot september op de locatie aan de Elsenburglaan – samen aan het 

werk, het klaar maken van de maaltijdservice (tijdens de lockdown) en corona veilig bloemschikken 

op afstand met onze ‘nabijheidsschermen’.   
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Eindrapportage buurtwerkkamers Utrecht 2020 

 

Voor u ligt de ‘Eindrapportage Utrechtse buurtwerkkamers 2020’. Deze eindrapportage wijkt als 

gevolg van de coronacrisis die Nederland sinds maart 2020 in haar greep houdt enigszins af van die 

van voorgaande jaren. Ook de verhuizing en brand bij Hart voor Leidsche Rijn en de sloop van het 

pand van De Verbinding maakten 2020 tot een wat atypisch jaar. In deze eindrapportage volgen wij 

de opzet van het door de coronacrisis uitgeklede format van de gemeente Utrecht; grotendeels 

overgenomen uit de eerder aan de gemeente verstrekte eindverantwoording over 2020. 

 

Vraag 1:  

Hoe zag het activiteiten- en ondersteuningsaanbod er uit in 2020?  

 

In 2020 hadden de buurtwerkkamers het drukker dan ooit. In absolute individuele aantallen liep het 

bereik als gevolg van de coronamaatregelen weliswaar (onvermijdelijk) terug; sociale activiteiten in 

groepsverband werden (tijdelijk) stopgezet of in volume teruggebracht. Het aantal mensen dat in de 

problemen kwam doordat andere plekken in de stand dicht bleven en/of beperkt open waren óf 

omdat de gevolgen van de coronamaatregelen direct merkbaar waren (werkloosheid, doorlopende 

schuldtrajecten, eenzaamheid, thuisonderwijs etc.) was echter hoog en zorgde voor grote druk op de 

vrijwilligers en medewerkers. Dit betekende dat de buurtwerkkamers in 2020 niet dicht zijn geweest 

en met name in de verschillende periodes van gedeeltelijke lockdown vele mensen konden helpen. 

Uiteindelijk zijn alleen de activiteiten waar veel mensen tegelijkertijd aan deelnamen (zoals de bingo, 

grote eettafels en bewegingsgroepen als yoga) stop gezet. Op kleine schaal, op anderhalve meter, 

gebruikmakend van spatschermen, ventilerend en werkend in blokken zijn we verder gegaan met al 

het andere aanbod. Voor de eetgroepen geldt dat dat deels gebeurde op afhaal, door het rond te 

brengen en op locatie. Taal-en computergroepen gingen op afstand waar het kon en in klein verband 

waar nodig. Daarnaast zijn alle deelnemers waar wij de contactgegevens van hebben persoonlijk 

benaderd via de telefoon, de mail en soms zelfs aan de deur. Opvallend in Ondiep en Zuilen was de 

toestroom van mensen uit Overvecht. Kennelijk konden veel mensen daar niet langer terecht bij het 

reguliere aanbod. 

 

Vraag 2:  

Storytelling: geef sprekende voorbeelden van wat deelnemers bij u hebben gedaan en bereikt. 

 

De voorbeelden van situaties waarin de buurtwerkkamers midden in de coronapandemie voor 

kwetsbare Utrechters van cruciaal belang waren zijn legio, maar één daarvan lichten wij er graag uit. 

Tijdens de eerste (intelligente) lockdown meldde zich via het buurtteam en Humanitas een 

gescheiden gezin met kinderen dat als gevolg van de coronamaatregelen niet langer een plek had om 

in alle veiligheid de omgangs- en bezoekregeling met de beide ouders in te vullen. Door de 

schoolsluiting en het wegvallen van andere plekken in de stad kwam er meteen grote druk te staan 

op zowel ouders, kinderen als betrokken hulpverleners. Door snel te schakelen met buurtwerkkamer 

Hart voor Leidsche Rijn werd in deze urgente behoefte voorzien en keerde de rust terug in het gezin 

en kon het fragiele proces van herstel en ontwikkeling onbedreigd verder.  
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Vraag 3: 

Geef aan hoeveel unieke deelnemers u gemiddeld op regelmatige basis heeft ondersteund. Dit mag 

een schatting zijn. Geef de aantallen per locatie of aanbod-onderdeel indien van toepassing.  

 

Deze aantallen staan allen beschreven op pagina 3 bij de evaluatie van de samenwerkingsafspraak.  

Het bereik over 2020 is zoals gezegd vergelijkbaar met dat van 2019. Niet iedereen is echter in beeld 

gebleven nadat de coronamaatregelen van kracht werden. Met name bij de grotere sociale 

activiteiten zijn we deelnemers kwijtgeraakt. Sommigen bleven omdat ze op andere vlakken in de 

problemen kwamen, maar anderen raakten uit het zicht. Aan de andere kant kwamen er ook nieuwe 

deelnemers bij. Dat had enerzijds te maken met feit dat veel andere plekken hun deuren (deels en 

tijdelijk) moesten sluiten, maar anderzijds kregen we ook veel reacties op de flyers en nieuwsbrieven 

die we in alle drie de buurten/wijken deur aan deur verspreid hebben. Voor veel mensen was dat 

aanbod net dát wat ze nodig hadden. Zoals aangegeven hebben we met ‘nabijheidschermen’, een 

kleinere groepsgrootte, een meer ambulante benadering en het deels werken op afspraak feitelijk 

hetzelfde kunnen aanbieden als voorgaande jaren en hebben we de mensen waarvan we de 

gegevens hadden zoveel mogelijk geprobeerd te bellen, mailen en persoonlijk op te zoeken. In 2021 

willen we graag opnieuw flyers en nieuwsbrieven rondbrengen om de mensen terug te halen die we 

uit het oog zijn verloren. Daarnaast gaan we in 2021 stevig(er) inzetten op gerichte samenwerking 

(op- en afschaling) met partners in de stad. Denk in dat verband vooral aan de buurtteams Sociaal, 

Stichting Dock, U-Centraal, Stadsgeldbeheer, de wijkbureaus, de woningcorporaties, het Leger des 

Heils en talloze BBO’s (bewonersgestuurde buurtorganisaties). 

 

Vraag 4:  

Wat verwacht u in 2021 m.b.t. de hulpvraag van mensen? Hoe gaat u hier, eventueel in 

samenwerking met andere partijen, op aansluiten? Hebben mensen naar uw verwachting 

bijvoorbeeld behoefte aan meer, minder, intensievere of misschien andere ondersteuning?  

 

2021 dreigt zich langs dezelfde lijnen te ontwikkelen als 2020; de lockdown is feitelijk strenger dan in 

maart 2020 en medio maart  2021 is ongewis hoe lang deze lockdown nog gaat duren. Wat wel zeker 

is, is dat het aantal kwetsbare bewoners dat zich met vragen en problemen tot de buurtwerkkamers 

richt nog steeds groeit. Niet alleen als het gaat om mensen die hulp nodig hebben bij het invullen van 

formulieren, maar ook mensen die er emotioneel steeds meer doorheen zitten.  

Vaker nog is er sprake van een combinatie van die twee. Eind 2020 zagen we als ieder jaar een 

toename van het aantal mensen dat hulp nodig had bij het omzetten van hun zorgverzekering. Begin 

2021 zien we dat veel mensen weer hulp nodig hebben bij het aanvragen en regelen van de 

gemeentelijke kwijtscheldingen. Ook de beperkte toegankelijkheid van de buurtteams en de 

buurthuizen speelt daarin een rol; nog meer dan anders vinden bewoners hun weg naar de 

buurtwerkkamers omdat zoveel andere plekken alleen via telefoon en/of mail open zijn. De 

verwachting is dat 2021 een grote groep aan hulpvragers gaat opleveren die WW of bijstand moeten 

aanvragen, waar de schulden zich opstapelen, die zich geen raad weten met het thuisonderwijs en 

die sterk vereenzamen. Met andere woorden; 2021 wordt voor de buurtwerkkamers een jaar als 

ieder ander, maar dan met een nóg urgentere benadering.  
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Optioneel vraag 5: 

Wil je nog graag iets anders melden, wat je hiervoor niet kwijt kon? Of heeft u iets gesignaleerd 

wat u nog graag wilt meegeven?  

 

Door een nare brand en onverwacht snelle verhuizing in respectievelijk Leidsche Rijn en Zuilen 

hebben wij op die plekken in het najaar van 2020 minder kunnen bereiken dan we zónder die 

gebeurtenissen hadden kunnen en willen laten zien. Gelukkig zijn we op beide plekken medio maart 

2021 weer bijna volledig ‘up and running’ en gaan we samen met alle denkbare partners in alle 

wijken van de stad waar we actief zijn vol inzetten op zoveel mogelijk ‘stut en steun’ van kwetsbare 

bewoners. Uiteraard zijn we daarbij afhankelijk van de versoepelingen die in het tweede kwartaal 

van 2021 worden verwacht. Mochten die versoepelingen later of zelfs helemaal niet of deels komen, 

dan zal dat uiteraard effect hebben op het bereik en effect van de buurtwerkkamers. 

 

Overzicht samenwerkingspartners 

In totaal gaat het om 63 verschillende partners:  

ALGEMEEN  
(20x) 

• Dwarsverband  

• U-centraal 

• Politie (wijkagent) 

• Stichting DOCK 

• St. lezen en schrijven 

• InDeKernGezond 

• Altrecht 

• Lister 

• Netwerk Informele Zorg 
Utrecht (NIZU) 

• Humanitas - Homerun 

• VrijwilligersCentrale 
Utrecht 

• Leger des Heils 

• Armoedecoalitie 

• TaalDoetMeer/Digitaal 
Leerhuis 

• Hogeschool Utrecht 
Schulden & Incasso 

• Mitros 

• Portaal  

• De Tussenvoorziening  

• ROC Midden Nederland 

• Stadsgeldbeheer 
 

DE VERBINDING ZUILEN  
(+19x) 

• De Dame Doet Het 

• Zorgtrecht  

• Bibliotheek Zuilen 

• Bij Bosshardt  

• Flowers 4 Business 

• Kracht van Zuilen 

• Oog voor Utrecht 

• St. Asha 

• Buurtteam Zuilen 

• Voedselbank Zuilen 

• Voedselbank Leidsche Rijn  

• Stichting COV 

• Zo is Zuilen 

• Meetellen in Utrecht 

• Power by Peers 

• St. Doen en Laten 

• Burennetwerk Zuilen 

• Stut theater 

• Hart voor ons Allemaal 
 
HART VOOR LEIDSCHE RIJN 
(+15x) 

• Wijkbureau Leidsche 
Rijn/Servicepunt 

• Buurtteam Leidsche Rijn 

• RAUM 
 

• De Vrijstaat 

• Sharing Arts Society 

• Jonge Honden 

• Nieuw Utrechts Toneel 
(NUT) 

• Goede Vrijdag 

• Venster 

• De Plaatsmaker 

• 12n Urban Matters 

• Ondernemersfonds 
Leidsche Rijn Centrum  

• GroenWest 

• BO-EX  

• Berlijnplein Coöperatie 
 

TOP ONDIEP  
(+9x) 

• Buurtteam 
Ondiep/Pijlsweerd  

• Voedselbank Ondiep 

• Basisschool De Pijlstaart 

• De Sociale Pionier 

• De Uithoek 

• Buurtteam Hoograven 

• Buren voor Buren 

• Utrecht in Dialoog 

• De Kersenboomgaard 
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Wat er over was van onze buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn na de brand: niets, behalve dan 

ons ‘Hart’ (links op de foto). Onze plek kan afbranden, maar wij gaan door, want een nieuwe plek is 

gevonden (en drie maanden na de brand zijn we aan het Berlijnplein opnieuw open en bereikbaar).  

 

De Algemene Leden Vergadering van bewonersvereniging TOP bijeen, inde tijd dat er nog net geen 

corona was (januari 2020). Op deze manier bijeen komen was later in 2020 nagenoeg onmogelijk.  

Het jaar 2020 was voor de buurtwerkkamers – met corona, tijdelijk dakloos in Zuilen en met de brand 

in Leidsche Rijn – meer dan een ‘roerig’ jaar. Tegelijkertijd was het goed en hebben we ongelofelijk 

veel weer samen kunnen doen en voor bewoners kunnen betekenen.   
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Financiële verantwoording 2020 

Inkomsten en uitgaven TOP 

Financiers Begroting Realisatie Toelichting  

Gemeente Utrecht € 64.328 € 59.328 Herverdeling over buurtwerkkamers passend 
binnen de subsidievoorwaarden van de gemeente 

Werk en Inkomen € 11.000 € 0 Geen loonkostensubsidie omdat vacature voor 
assistent teamcoördinator niet is ingevuld  

Woningcorporaties € 9.000 € 6.000 Mitros (6.000) en Portaal heeft aangegeven dat 
aandeel eigen huurders te klein is (ca. 15%)  

Particuliere Fondsen € 21.500 € 5.000 Alleen bijdrage Stichting DOEN goedgekeurd 

Overige (eigen) inkomsten € 1.000 € 349  

TOTAAL € 106.828 € 70.677  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 28.584 € 30.104 Tijdelijk extra inzet interim teamcoördinator, 
vanwege uitval/ziekte vast teamcoördinator   

Coachen team medewerkers 
en vrijwilligers 

€ 11.712 € 8.177 Iets minder inzet van de coach 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 7.320 € 7.823  

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 27.408 € 0 Vacature assistent teamcoördinator niet kunnen 
invullen; wel goed opgevangen door het team 
maar dat trekt wel een te zware wissel op dat 
team, dus inzet assistent blijkt absoluut nodig 

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 4.008 € 2.895 Mogelijkheden niet volledig benut 

Huisvestingskosten: huur, 
GWE, internet en inventaris 

€ 16.860 € 11.854 Beperkte aanschaf inventaris en aanpassen ruimte 

Locatiekosten: handgeld, ict, 
communicatie en training 

€ 6.096 € 3.775 Handgeld beperkt benut 

Verenigingskosten: vereniging, 
bank, accountant en voorz.  

€ 2.040 € 2.626  

TOTAAL € 104.028 € 67.254  

SALDO Inkomsten - Uitgaven € 2.800 € 3.423 Op aanwijzing accountant moet reserve aangevuld 

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

30% 4% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 9% 16% Aandeel uitgaven administratie, verantwoording, 
makelen partners en verenigingskosten; als % van 
totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 76% 73% Aandeel uitgaven salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Er is een batig saldo op het financiële resultaat (5% over). Dat is wel nodig ook omdat de reserves van 

de organisatie op een kritisch niveau liggen (risico op een matige liquiditeit). De uitgaven waren fors 

lager (35%) dan begroot; noodgedwongen door het wegvallen van beoogde bijdragen van fondsen en 

woningcorporatie Portaal. Het invullen van de vacature voor een assistent was financieel zodoende 

ook niet verantwoord; hoewel de afwezigheid van een assistent – zo blijkt opnieuw – niet goed is. 
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Inkomsten en uitgaven Hart voor Leidsche Rijn 

Financiers Begroting Realisatie Toelichting  

Gemeente Utrecht € 64.328 € 79.328 Herverdeling over buurtwerkkamers passend 
binnen de subsidievoorwaarden van de gemeente 

Werk en Inkomen € 0 € 0 Geen loonkostensubsidies omdat de assistent 
teamcoördinatoren (nog) niet in aanmerking 
komen voor een doelgroep registratie  

Woningcorporaties € 19.000 € 7.000 Mitros (5.000) en GroenWest (2.000); nu (nog) 
geen bijdrage van Portaal en Bo-Ex omdat zij eerst 
willen zien of voldoende huurders de weg naar de 
(nieuwe) locatie wel weten te vinden  

Particuliere Fondsen € 11.500 € 10.000 Bijdrage Stichting DOEN goedgekeurd 

Overige (eigen) inkomsten € 1.000 € 5.026 Met heel veel dank voor de bijdrage van Nationale 
Nederlanden (5.000) na de brand op de locatie 

TOTAAL € 95.828 € 101.354  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 35.460 € 35.458  

Coachen team medewerkers 
en vrijwilligers 

€ 11.712 € 7.677 Iets minder inzet van de coach 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 7.320 € 10.824 Extra inzet op werven nieuwe assistent(en) die in 
Utrecht heel moeilijk gevonden worden 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 20.556 € 24.760 Extra bezetting op assistent teamcoördinatoren 
zodat team beter in staat is de ruimte te kunnen 
opbouwen en activiteiten te kunnen starten  

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 4.008 € 1.275 Mogelijkheden niet volledig benut 

Huisvestingskosten: huur, 
GWE, internet en inventaris 

€ 17.544 € 10.078 Lagere huur en GWE dan begroot; veel spullen 
niet hoeven kopen maar gekregen van derden  

Locatiekosten: handgeld, ict, 
communicatie en training 

€ 6.096 € 8.716 Extra moeten investeren in laptops (mede door 
diefstal na inbraak) 

Verenigingskosten: vereniging, 
bank, accountant en voorz.  

€ 2.040 € 4.234 Extra kosten voor accountant 

TOTAAL € 104.736 € 103.022  

SALDO Inkomsten – Uitgaven - € 8.908 - € 1.668 Tekort beperkt door herverdeling subsidies 

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

23% 25% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 9% 15% Aandeel uitgaven administratie, verantwoording, 
makelen partners en verenigingskosten; als % van 
totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 78% 75% Aandeel uitgaven salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Er is een klein tekort op het financiële resultaat (minder dan 2%). De uitgaven waren flink anders dan 

begroot, maar het totaal is nagenoeg aan elkaar gelijk. De bijzondere omstandigheden (verhuizing, 

nieuwe locatie bouwplaats niet goed te gebruiken, corona, brand en even tijdelijk dakloos) maken 

dat de uitgaven soms wezenlijk anders zijn dan kon worden verwacht of gepland.   
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Inkomsten en uitgaven De Verbinding 

Financiers Begroting Realisatie Toelichting  

Gemeente Utrecht € 64.328 € 54.328 Herverdeling over buurtwerkkamers passend 
binnen de subsidievoorwaarden van de gemeente 

Werk en Inkomen € 0 € 3.526 Alsnog einde jaar een loonkostensubsidie voor 
een assistent teamcoördinator 

Woningcorporaties € 11.000 € 0 Bijdrage Mitros is verrekend met de huurkosten 
en Portaal heeft aangegeven dat aandeel eigen 
huurders te klein is (ca. 15%) 

Particuliere Fondsen € 20.000 € 25.000 Bijdrage Kansfonds (20.000) en bijdrage van 
Stichting DOEN (5.000) 

Overige (eigen) inkomsten € 1.000 € 26  

TOTAAL € 96.328 € 82.880  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 26.595 € 35.458 Minder begroot voor inzet teamcoördinator 
vanwege onzekerheid over vinden nieuwe ruimte   

Coachen team medewerkers 
en vrijwilligers 

€ 17.568 € 16.177 Veel uren inzet coach, ook in zoektocht naar 
nieuwe ruimte 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 10.980 € 9.823 Idem 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 5.778 € 5.760    

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 3.006 € 4.265 Extra inzet, nodig voor versterken team 

Huisvestingskosten: huur, 
GWE, internet en inventaris 

€ 19.615 € 1.867 Huurkosten en GWE grotendeels verrekend met 
bijdrage Mitros 

Locatiekosten: handgeld, ict, 
communicatie en training 

€ 4.572 € 3.393 Handgeld niet volledig benut 

Verenigingskosten: vereniging, 
bank, accountant en voorz.  

€ 1.530 € 3.087 Alsnog volledige kosten over het gehele jaar 

TOTAAL € 89.644 € 79.830  

SALDO Inkomsten - Uitgaven € 6.684 € 3.050 Op aanwijzing accountant moet reserve aangevuld 

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

10% 13% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 14% 16% Aandeel uitgaven administratie, verantwoording, 
makelen partners en verenigingskosten; als % van 
totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 71% 90% Aandeel uitgaven salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

 

Conclusies 

Er is een batig saldo op het financiële resultaat (4% over). Dat is wel nodig ook omdat de reserves van 

de organisatie op een kritisch niveau liggen (risico op een matige liquiditeit). De uitgaven waren iets 

lager (11%) dan begroot; vooral omdat de huurkosten (en deels GWE) zijn verrekend met de bijdrage 

van Mitros. 
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Inkomsten en uitgaven buurtwerkkamers Utrecht 

Financiers Begroting Realisatie Toelichting  

Gemeente Utrecht € 192.984 € 192.984  

Werk en Inkomen € 11.000 € 3.526 Werven assistent teamcoördinatoren (met een 
beperkte loonwaarde uit ‘doelgroep register’) is in 
Utrecht heel moeilijk, pas eind 2020 is dat gelukt 

Woningcorporaties € 39.000 € 13.000 Mitros (11.000) en GroenWest (2.000); nu (nog) 
geen bijdrage van Portaal en Bo-Ex (Leidsche Rijn) 
omdat zij eerst willen zien of voldoende huurders 
de weg naar de (nieuwe) locatie weten te vinden 

Particuliere Fondsen € 53.000 € 40.000 Bijdrage Kansfonds (20.000) en bijdrage van 
Stichting DOEN (20.000) 

Overige (eigen) inkomsten € 3.000 € 5.401 Vooral zorgverzekeraar Nationale Nederlanden 
(5.000) vanwege brand op locatie in Leidsche Rijn 

TOTAAL € 298.984 € 254.911  

 

Middelen Begroting Realisatie Toelichting 

Ondersteunen en coördineren 
vrijwilligers en deelnemers  

€ 90.639 € 101.020 Minder begroot vanwege onzekerheid over vinden 
nieuwe ruimte voor De Verbinding in Zuilen  

Coachen team medewerkers 
en vrijwilligers 

€ 40.992 € 32.031 Minder inzet coach 

Administratie, verantwoording 
en makelen partners 

€ 25.620 € 28.470 Extra inzet op werven nieuwe assistent(en) die in 
Utrecht heel moeilijk gevonden worden 

Werkplekken buurtbewoners 
met beperkte loonwaarde (SR) 

€ 53.742 € 30.520 Vacatures assistent teamcoördinator niet of 
moeilijk kunnen invullen; trekt wel te zware wissel 
op teams, dus inzet assistent blijkt absoluut nodig  

Participatie-, leerwerk- en 
stageplekken (SR) 

€ 11.022 € 8.435 Mogelijkheden niet volledig benut 

Huisvestingskosten: huur, 
GWE, internet en inventaris 

€ 54.019 € 23.799 Huur valt lager uit én is in Zuilen deels verrekend 
met bijdrage Mitros; nieuwe inventaris vaak gratis 

Locatiekosten: handgeld, ict, 
communicatie en training 

€ 16.764 € 15.884 Handgeld niet altijd volledig benut 

Verenigingskosten: vereniging, 
bank, accountant en voorz.  

€ 5.610 € 9.947 Alsnog volledige kosten over het gehele jaar en 
deels door hogere kosten accountant 

TOTAAL € 298.408 € 250.106  

SALDO Inkomsten - Uitgaven € 576 € 4.805 Op aanwijzing accountant moet reserve aangevuld 

 

Belangrijke kengetallen Begroting Realisatie Toelichting 

Social Return on Investment 
(SROI) 

22% 16% Aandeel uitgaven op werkplekken met beperkte 
loonwaarden; als % van totale uitgaven 

Aandeel indirecte kosten 10% 15% Aandeel uitgaven administratie, verantwoording, 
makelen partners en verenigingskosten; als % van 
totale uitgaven  

Aandeel investering in mensen 74% 80% Aandeel uitgaven salarissen en vergoedingen voor 
alle inzet van mensen; als % van totale uitgaven 

Conclusies 

Klein batig saldo op financieel resultaat (2% over). De uitgaven waren lager (bijna 16%) dan begroot 

waardoor niet optimaal deelnemers en vrijwilligers konden worden ondersteund en gecoacht. 

De SROI komt uit op 16%, daarmee fors hoger dan de gemiddelde 5% die gemeenten als streefcijfer 

hanteren (VNG, Handreiking Social Return - 2018) en op weg naar het niveau dat landelijk (wettelijk: 

Aanbestedingswet artikel 2.82) wordt gehanteerd als minimum om bedrijven met voorkeur 

opdrachten te gunnen, omdat zij zich maximaal inzetten om kansarme werknemers aan een baan te 

helpen (de zogenaamde 30+- of Abw-organisaties).  



   
 

31 maart 2021                                                        Jaarrapportage 2020 Buurtwerkkamers Utrecht                                                               pagina 13 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 192.984 
Gemeente 

Utrecht SPDO

€ 3.526 
Werk en 
Inkomen

€ 13.000 
Woning 

corporaties

€ 40.000 
Particuliere 

Fondsen

€ 5.401 
Overige (eigen) 

inkomsten

€ 234.250 
Ureninvestering 

bewoners / 
vrijwilligers

Inkomsten 2020 Utrecht
Investering in euro's van financiers en 

van vrijwilligersuren vertaald naar euro's
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€ 101.020 
Ondersteunen 
en coördineren 
vrijwilligers en 

deelnemers

€ 32.031 
Coachen team 

medewerkers en 
vrijwilligers

€ 28.470 
Administratie, 

verantwoording 
en makelen 

partners

€ 30.520 
Werkplekken 

buurtbewoners 
met beperkte 
loonwaarde

€ 8.435 
Participatie-, 
leerwerk- en 
stageplekken

€ 23.799 
Huisvestingskosten: 
huur, GWE, internet 

en inventaris

€ 15.884 
Locatiekosten: 
handgeld, ict, 
communicatie 

en training

€ 9.947 
Verenigingskosten: 
vereniging, bank, 

accountant en 
voorz.

Uitgaven 2020 Utrecht
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Bijlage: Resultaten in beeld 
 
 

 
 

 
 

Sociaal / Ontmoeting; 770; 57%

Klussen; 70; 5%

Formulieren; 325; 24%

Taalverwerving; 64; 5%

Computervaardigheden; 50; 3%

Schuldhulptoeleiding; 51; 4%

Toeleiden naar werk / opleiding; 23; 2% Buurtwerkkamers
Utrecht algemeen

Totaal 1353

Individuele deelnemers; 200; 76%

Actieve 
vrijwilligers; 24; 9%

Sleutelhouders; 13; 5%

Doorverwijzingen 
W&I/buurtteam; 6; 2%

Statushouders; 7; 3%

Actieve groepen; 11; 4%

Leerwerkstages / stagiair(e)s; 2; 1%

Resultaten Hart voor Leidsche Rijn
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Individuele deelnemers; 450; 79%

Actieve vrijwilligers; 
33; 6%

Sleutelhouders; 32; 5%

Statushouders; 16; 3%

Actieve groepen; 19; 3%

Doorverwijzingen vanuit W&I/buurtteam; 17; 3%

Leerwerkstages / stagiair(e)s; 5; 1%

Resultaten TOP - Ondiep

Individuele deelnemers; 350; 75%

Actieve vrijwilligers; 
29; 6%

Sleutelhouders; 
23; 5%

Statushouders; 24; 5%

Doorverwijzingen …

Actieve groepen; 17; 4%

Leerwerkstages / stagiair(e)s; 5; 1%

Resultaten De Verbinding - Zuilen
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19
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12 6 5 5

Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn

Totaal 252
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320

29

180

30 25 33 10

Buurtwerkkamer Top - Ondiep

Totaal 627

280

22

110

22 19 13 8

Buurtwerkkamer De Verbinding - Zuilen

Totaal 474
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TOP - Ondiep; 400; 42%

Hart voor Leidsche Rijn; 
200; 21%

De Verbinding - Zuilen; 
350; 37%

Aantal individuele deelnemers / leden 

Totaal 950

TOP - Ondiep; 33; 38%

Hart voor Leidsche Rijn; 24; 28%

De Verbinding - Zuilen; 
29; 34%

Aantal actieve vrijwilligers

Totaal 86

TOP - Ondiep; 32; 47%

Hart voor Leidsche Rijn; 13; 19%

De Verbinding - Zuilen; 
23; 34%

Aantal sleutelbeheerders

Totaal 68
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TOP - Ondiep; 16; 34%

Hart voor Leidsche Rijn; 
7; 15%

De Verbinding - Zuilen; 
24; 51%

Statushouders

Totaal 47

TOP - Ondiep; 19; 41%

Hart voor Leidsche Rijn; 11; 23%

De Verbinding - Zuilen; 
17; 36%

Actieve groepen

Totaal 47

TOP - Ondiep; 5; 41%

Hart voor Leidsche Rijn; 2; 17%

De Verbinding - Zuilen; 
5; 42%

Leerwerkplekken/stages

Totaal 12
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TOP - Ondiep; 
17; 44%

Hart voor Leidsche Rijn; 6; 15%

De Verbinding - Zuilen; 
16; 41%

Doorverwijzingen W&I en buurtteams 

Totaal 39


