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Profiel Utrecht Oost 

• 33.000 bewoners, relatief veel 

studenten

• groene wijk: veel parken (in 

zelfbeheer) en wandelroutes

• opvallende gezondheidsthema’s: 

eenzaamheid, psychische 

gezondheid (stress) en drugs 

(alcohol)

• Rapportcijfer sociale cohesie: 6,4



Wijkinformatiepunt Utrecht Oost I:

inloopspreekuren + aanwezig bij 

buurtbijeenkomsten en wijkevents



Wijkinformatiepunt Utrecht Oost II: 

complete sociale kaart en digitaal 

platform



Wijkinformatiepunt Utrecht Oost III:

eigen wijkkrant en digitale pilots



Lessen & kansen

 Veel simpele hulpvragen die niet snel 

worden opgepakt

 Enorme versnippering aan initiatieven en 

organisaties; bewoners klagen hierover

Gebrek aan laagdrempelige 

buurtontmoetingsplekken

 Kans: subsidieregeling ‘Buurtnetwerken 

en wijkinformatiepunten’ van gemeente; 

bewoners aan zet!
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Onze missie

 Zorgzame en veerkrachtige buurten voor en 

door participerende bewoners.  De ambitie die 

wij daarbij hebben: omzien naar elkaar en 

verbinden op ongedwongen wijze door en met 

bewoners die goed geïnformeerd en in relatie 

met elkaar zijn. Contact maken staat daarbij 

centraal. Mensen kunnen met hun talent, 

kunde, passie of positieve energie bijdragen, 

zo dichtbij mogelijk (fysiek en online) en naar 

eigen vermogen.



Praktische burenhulp

Boodschappen doen

Vervoer in de wijk

Wandelmaatjes koppelen

Tuinklussen

Huisklussen

Simpele hulp bij regelzaken



Waarderen van vrijwilligers en 

mantelzorgers:
verbinden van initiatieven, Oost voor 

Elkaar medaille en vergoeding



Contact met buurtgroepen

Rond Stolberglaan, Kromme Rijn park, 

Wilhelminakerk, Aloyiuskerk, Oudwijk 

zijn actieve buurtgroepen.

De Schildersbuurt heeft Buurtconciërge 

Sterre (= buurtbaan).



Laagdrempelige leefstijlactiviteiten;

met talenten uit de wijk!



En toen brak corona uit….



Corona-ervaringen

 Verdubbeling van het aantal hulpvragen

 Verdubbeling van het aantal vrijwilligers 
(bewoners en studenten)

 Veel spontane verbindingen via sociale 
media

Wijktelefoon 7 dagen in de week bereikbaar, 
nu 5 dagen

 Behoefte aan digitale communicatiekanalen: 
wekelijkse digi-inloop en Studio Utrecht 
Oost (online talkshow) gestart



10 (Zeer) schrijnende situaties

!PLEH



Nieuwe lessen & kansen

 Nog dichterbij; betaalde buurtassistenten 

 Hoe vele vrijwilligers betrokken houden?

 Samenwerking in de wijk: overlap, hiaten en 

weinig doorverwijzing

 Kans: nieuwe subsidieregeling van de gemeente 

‘Vrijwillige inzet voor elkaar’; wellicht komen 

brugfunctie en opvoednetwerk erbij

 Kans: JZOPJP (samenwerkingsovereenkomst) & 

GROZ Utrecht (doorbraakprojecten)



Naar herkenbaar, aanspreekbaar 

& samenhangend geheel in wijk

STEDELIJK

Informatie over 

participatie, 

wonen, welzijn, 

zorg en 

gezondheid

Zie het voorbeeld:

www.deventerwijzer.nl
Meer info: lees boekje Sociale basisinfrastructuur

https://www.deventerwijzer.nl/
https://www.dialooggemeenschapskracht.nl/documents/Sociale-basisinfrastructuur-interactief.pdf

