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Voorwoord

Overvecht is een bijzondere wijk. Dagelijks werken betrokken
bewoners, professionals en de gemeente Utrecht samen aan de
wijkaanpak Samen voor Overvecht om deze wijk mooier,
aantrekkelijker en veiliger te maken. De passie waarmee dat gebeurt
is inspirerend. Iedereen moet in Overvecht prettig kunnen wonen,
volwaardig mee kunnen doen en kinderen moeten kunnen opgroeien
in een veilige en stimulerende omgeving. De afgelopen jaren heb ik
veel inspirerende gesprekken gehad met mensen die zich met hart en
ziel voor hun wijk inzetten. In deze Voortgangrapportage kunt u
concreet teruglezen hoe we de afgelopen jaren gezamenlijk hebben
gewerkt aan het realiseren van onze 5 ambities en wat we hebben
bereikt. Ik ben trots op de resultaten, van de onstuimige groei van
bewonersinitiatief Durf te Dromen, de 40 wijkambassadeurs die de
kracht van Overvecht met de wereld delen, het succes van onze
Focus-aanpak, tot de oplevering van de NPD-strook bij Overvecht
Centrum en de opening van 03Office. U zult zien, het doel om tijdens
deze collegeperiode de weg naar boven te vinden voor Overvecht lijkt
steeds concreter vorm te krijgen. Het oordeel van de bewoners over
de wijk wordt steeds iets positiever, in de buurtaanpakgebieden is
een forse stijging van het buurtoordeel te zien, jongerenoverlast
vermindert en de werkgelegenheid neemt toe.

wijk. We zijn op de goede weg en zien steeds duidelijker welke
stappen we nog moeten zetten. Ik wil iedereen die daaraan werkt
hartelijk bedanken. Bewoners, professionals en collega’s van de
gemeente Utrecht: veel dank en waardering voor jullie inzet afgelopen
jaar. Het is hartverwarmend om te zien met welke passie dagelijks
wordt gewerkt aan deze bijzondere wijk en welke stappen we
gezamenlijk al hebben kunnen zetten. Samen, voor Overvecht!
Kees Diepeveen,
Wethouder Samen voor Overvecht

We weten ook: deze positieve trend is nog broos. Er zijn ook zorgen.
De werkloosheid blijft hoog, het percentage gezinnen dat langdurig in
armoede leeft stijgt en er zijn duidelijke signalen dat jongvolwassenen
door corona extra hard zijn geraakt. We zien eens te meer dat de
wijkaanpak Samen voor Overvecht om een lange adem vraagt. Het is
dan ook van groot belang dat we dóórgaan. We blijven onze aanpak
actief bijsturen en in gesprek met de bewoners en professionals in de
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Inleiding

Voor u ligt de jaarlijkse voortgangsrapportage Samen voor Overvecht,
waarin wij rapporteren over de voortgang van de kansen en
initiatieven die bijdragen aan de vijf ambities van Samen voor
Overvecht. We hebben deze verdeeld in een managementsamen
vatting op hoofdlijnen en een uitgebreide rapportage waar we dieper
en specifieker op de voortgang ingaan. Daarnaast monitoren wij de
voortgang op de ambities op basis van een aantal indicatoren en
duiden wij in kenniskringen deze cijfers met bewoners en professionals in de wijk. De monitor en de duiding zijn in de monitorrapportage
opgenomen die als bijlage is toegevoegd.
Ambitiedocument
Met bewoners en professionals uit Overvecht hebben we het
ambitiedocument Samen voor Overvecht ontwikkeld dat op 18 juli
2019 door de raad is vastgesteld. Daarin hebben we vijf ambities
benoemd: Plezierig wonen in een meer gemengde wijk, Perspectief
voor de jeugd versterken, Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat,
Veilige Buurten en Meedoen en Ondernemen. Kern van de wijk
aanpak Samen voor Overvecht is het denken en werken vanuit het
motto ‘plek, kans en coalitie’. Gezamenlijk hebben we kansen
benoemd, die elk aan minimaal twee van de vijf ambities bijdragen en
waarmee we als eerste aan de slag zijn gegaan. Vanuit een concrete
plek werken we in coalities samen om bij elke kans maximaal effect
voor Overvecht te realiseren. Jaarlijks monitoren we de voortgang van
deze kansen, bekijken we of er extra kansen zijn ontstaan en of er
kansen zijn die zich minder snel ontwikkelen dan we hadden gedacht.

1.
Kansen

2.
Langjarig werken
aan ambities

De iconen in dit document staan voor:
Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
Perspectief voor jeugd versterken
Veilige buurten
Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
Meedoen en Ondernemen
Met het ambitiedocument:
Geven we richting: we vragen aan alle partners, bewoners en
onze eigen afdelingen van de gemeente hun inzet (inhoud, geld,
capaciteit) te focussen op de vijf ambities en de kansen. Zijn we uitnodigend: nieuwe partners en bewoners vragen we om bij te dragen
aan Samen voor Overvecht. Werken we vanuit een netwerk samen:
de gemeente stimuleert en faciliteert het proces van samenwerking
tussen iedereen die bijdraagt aan Samen voor Overvecht, maar alle
partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijkheid.

3.
Communicatie

4.
Financiën

Samenwerking met Rijk & Provincie
Het Rijk en de Provincie Utrecht willen zich langdurig verbinden
aan Overvecht en hebben met de toekenning van de Regio Deal
(12 miljoen euro) al een eerste stap gezet. In december 2021
volgde een 2e grote stap met toekenning van de Woningbouwimpuls
(13 miljoen) voor het toevoegen van ruim 2.000 woningen in
Overvecht centrum, bij de Ivoordreef en de Mix. Daarnaast is
Overvecht 1 van de 16 geselecteerde wijken voor het programma
‘Leefbare en Veilige wijken’ van het nieuwe kabinet met Hugo de
Jonge als coördinerend minister en bespreken wij met het Rijk welke
extra mogelijkheden dit programma voor Overvecht biedt.
Corona
De maatregelen tegen het coronavirus hebben ook het afgelopen
jaar Overvecht en onze wijkaanpak geraakt: activiteiten worden
vertraagd en/of bemoeilijkt en het is lastiger om participatie in
persoonlijk contact te realiseren. We zijn steeds creatief blijven kijken
naar wat er wél mag en hoe het anders kan. Gelukkig zijn inmiddels
de meeste coronamaatregelen afgeschaft.
Opbouw rapportage
We beginnen de rapportage met de voortgang op de kansen. In het
hoofdstuk Langjarig werken aan ambities beschrijven we de inzet op
de vijf ambities, gevolgd door een hoofdstuk over de communicatie
en tot slot de financiën van Samen voor Overvecht.
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1.
Kansen
In 2019 zijn we gestart met tien kansen waarvan we de ontwikkeling en resultaten
volgen. Jaarlijks bekijken we welke kansen zich goed ontwikkelen, of er nieuwe
kansen ontstaan en of er kansen zijn die (nog niet) het gewenste effect voor Overvecht
opleveren. In deze voortgangsrapportage beschrijven we dertien kansen. De kansen
ontwikkelen zich in het algemeen goed. Dit jaar is Sportpark Vechtzoom weer als kans
teruggekomen. Het in coalities werken aan concrete kansen voor Overvecht geeft
energie en inspiratie aan de samenwerkende partijen, bevordert integraal werken en
maakt verandering van Overvecht zichtbaar en tastbaar.

In dit hoofdstuk

>Centrumgebied Overvecht
>Bedrijventerein Nieuw-Overvecht
>Energie voor jongeren
>Sociaal renoveren en snel en slim wegnemen
van geldzorgen
>Buurtaanpakken
>Groen lint door de wijk

1.
Kansen
Kansen

2.
Langjarig werken
aan ambities

>Project O
>Gezondheidscentrum Amazonedreef
>Ontwikkelingen rondom Gagelsteede
>Ivoordreef
>Pouwer college
>Coalitie Samen Scoren in Overvecht
>Sportpark Vechtzoom (terug als kans)
3.
Communicatie

4.
Financiën
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Kans:
Centrumgebied Overvecht

Ambities

Plezierig wonen in een
meer gemengde wijk

Perspectief voor jeugd
versterken

Veilige buurten

Meedoen & Ondernemen

Masterplan Overvecht Centrum
De pand- en grondeigenaren in het centrumgebied van Overvecht
hebben de mogelijkheden verkend om mét elkaar het gebied te verbeteren in plaats van ieder voor zich. We hebben in deze sessies
gekeken of er een gezamenlijk aanpak is en wat de voorwaarden zijn
om gezamenlijk tot herontwikkeling te komen. Dit heeft geleid tot een
voorzichtig vertrouwen dat het gebied echt verder ontwikkeld gaat
worden. Ook hebben de sessies geleid tot inzicht in basisprincipes,
onderzoeksvragen, kansen, (on)mogelijkheden, dilemma’s en zorgen
voor het gebied. Eind december 2021 heeft de gemeenteraad
opdracht gegeven en geld vrij gemaakt om een nieuwe toekomstvisie
te gaan maken voor het gebied Overvecht Centrum in de vorm van
een masterplan. Daarnaast heeft de gemeenteraad de basisprincipes
en onderzoeksvragen vast gesteld en aanvullende onderzoeksvragen
meegegeven.
We maken dit masterplan samen en in een open planproces dat
kansen biedt voor zowel de inwoners, ondernemers, eigenaren als
gemeente om hun doelen te verwezenlijken. De eerste stap in 2022 is
het gesprek met de Overvechters en andere belangstellenden over de
identiteit en de betekenis van de plek. Daarna start het gezamenlijk
opstellen van het masterplan.
Financiële bijdrage vanuit het Rijk
Begin december 2021 werd bekend dat het Rijk met de Woning
bouwimpuls bijna 13 miljoen euro bijdraagt aan woningbouw
ontwikkeling in Overvecht. Hiermee wil de gemeente Utrecht, samen
met de provincie, corporaties en ontwikkelende partijen de komende
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Kansen

2.
Langjarig werken
aan ambities

3.
Communicatie

4.
Financiën

tien jaar extra investeren in de woningbouwprojecten Overvecht
Centrum, Ivoordreef en De Mix. Dat resulteert in vernieuwing van dit
deel van Overvecht en een betere mix van woningen. Dit draagt bij
aan de ambitie Plezierig wonen in een meer gemengde wijk van
Samen voor Overvecht.
Oplevering De Buurt
In december 2021 is de oplevering van drie nieuwe woongebouwen
(de Buurt) in het centrumgebied gevierd. Ze bieden ruimte aan
343 middenhuurwoningen. Met dit type woningen spelen we in op
de vraag naar andere woningcategorieën in Overvecht en zorgen we
voor meer menging. Op de begane grond van de gebouwen zitten
verschillenden centrumvoorzieningen, zoals een tandartspraktijk, een
sportschool speciaal voor vrouwen, kinderen, senioren en minder
validen (beiden uit Overvecht), een koffiebar en een patisserie. In het
middelste gebouw is naast woningen ook de Superplint gevestigd,
een gigantische eventspace die als ontmoetingsplek dient voor De
Buurt en het centrumgebied. Ook in de ruim 630 studentenwoningen
in The Cube zijn in 2021 de eerste studenten komen wonen. In april
2022 is met behulp van crowdfunding het Oproer-biercafé geopend in
The Cube. Het vorige café is vernietigd door een brand. Het biercafé
wil graag samenwerken met de verschillende partijen uit de buurt. Er
is plaats voor 300 mensen en er zijn vergader- en feestlocaties met
een podium, waar lokale initiatieven gebruik van kunnen maken.
Gelijktijdig met oplevering van de gebouwen heeft de gemeente
gezorgd voor een mooie openbare ruimte rond de gebouwen.

6

Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht mei 2022

Kans:
Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht

Ambities

Perspectief voor jeugd
versterken

Veilige buurten

Meedoen & Ondernemen

Ontwikkelstrategie Bedrijventerrein Nieuw Overvecht
Om de groeipotentie van bedrijventerrein Nieuw-Overvecht te
realiseren hebben, eigenaren, ondernemers en de gemeente in 2021
samen een ontwikkelrichting opgesteld en daar een actieprogramma
aangekoppeld. Deze sluit aan op de Ruimtelijke Strategie Utrecht
2040, waarin wordt ingezet op meer werkgelegenheid. Het opstellen
van de ontwikkelrichting heeft ook gezorgd voor groeiend wederzijds
begrip en een betere samenwerking tussen de gemeente en de
ondernemers. Er wordt nu samengewerkt aan 5 actielijnen. Zo is er
een koplopersgroep Duurzaamheid gestart, werken we aan het
opstarten van een ondernemersloket (1e helft 2022), worden er meer
bruisende plekken gemaakt (zoals een ontwikkelwerkplaats voor
jongeren, 03Office), en willen we de vrij anonieme “zijstraten” samen
met lokale creatieve makers herkenbaarder en aantrekkelijker maken.
Gebiedscoördinator Bedrijventerrein Nieuw Overvecht
Met geld van de Regio Deal is een gebiedscoördinator Veiligheid voor
het bedrijventerrein Nieuw Overvecht aangetrokken en per 1 mei 2021
gestart. Deze richt zich op het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van het bedrijventerrein. Haar taken bestaan uit het vergroten van
de weerbaarheid van ondernemers op het bedrijventerrein, signaleren
van misstanden, ondersteuning bieden aan leefbaarheidsinitiatieven,
zorgen voor preventie van leegstand en het vergroten van cohesie in
het gebied. Daarnaast zorgt zij dat meldingen snel worden opgepakt
en worden teruggekoppeld. In 2022 richt de gebiedscoördinator zich
op het organiseren van weerbaarheidsinitiatieven voor ondernemers
op het bedrijventerrein, zoals workshops, informatiepakketten en
onderlinge kennisuitwisseling op het gebied van veiligheid.
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Ontwikkelwerkplaats jongeren
In maart 2022 is op het bedrijventerrein de Ontwikkelwerkplaats
jongeren (03Office) geopend, een idee van jongeren uit Overvecht
(zie ambitie Perspectief voor de jeugd versterken).
De Beroepentuin
De Beroepentuin is een opleidingscentrum dat een drie tot vier
maanden durende praktijktraining biedt voor werkzoekenden in vijf
startersberoepen in de bouw en techniek: assistent elektromonteur,
assistent monteur loodgieter, assistent zonnepanelenmonteur,
medewerker infra en assistent laadpaalmonteur. De kandidaten leren
in kleine groepen met vaste leermeesters de basisvaardigheden voor
deze beroepen in proefopstellingen in de hal aan de Gageldijk.
Partnerbedrijven faciliteren de opleiding via de inzet van eigen
leermeesters, het doneren van materiaal en gereedschap of met
een geldelijke bijdrage. In 2021 zijn 93 opleidingstrajecten en 132
oriëntatietrajecten gerealiseerd. Van het opleidingstraject hebben
39 kandidaten al een baan, 33 zijn nog in opleiding en zijn er 15
uitgevallen.
Doelstelling voor 2022 zijn 100 opleidingstrajecten en 190 oriëntatie.
Vanuit de regiodeal hebben we extra middelen ontvangen om mensen
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij de
Beroepentuin. De resultaten van deze extra inzet zijn meegenomen in
de bovenstaande cijfers van 2021. Zie hiervoor de ambitie meedoen
en ondernemen, werkbeweging.

7

Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht mei 2022

Kans:
Energie voor jongeren

Ambities

Perspectief voor jeugd
versterken

Meedoen & Ondernemen

De Ontdekhal

De Ontdekhal is een project van Stichting TEC Utrecht: een samenwerkingsverband tussen bedrijven in de bouw en techniek uit Utrecht
en Utrechtse onderwijskoepels voor basis- en voortgezet onderwijs
en mbo. Dit initiatief is, met subsidie van Samen voor Overvecht en
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), in
Overvecht gerealiseerd. Het doel van TEC Utrecht is om met de
Ontdekhal veel meer jongeren tot de keuze voor een beroep in de
bouw en techniek te brengen. In de Ontdekhal kunnen kinderen en
jongeren in een fantasierijke omgeving spelenderwijs kennismaken
met techniek. De kassen van voormalig tuincentrum De Minstroom in
Overvecht vormen daarvoor het decor.
De Ontdekhal probeert kinderen en jongeren op vroege leeftijd te
inspireren en mee te nemen in de wereld van de techniek. De
programma’s in de Ontdekhal zijn ook als lesprogramma’s op basisscholen en het voortgezet onderwijs (speerpunt VMBO) beschikbaar.
De Ontdekhal is open voor onderwijs en publiek. De programma’s in
de Ontdekhal bieden jongeren een eerste doorkijkje naar de kansen
in de bouw en techniek. Jongeren die uiteindelijk kiezen voor een
opleiding in de bouw en techniek zijn door het grote tekort zeker
van een baan en goede positie op de arbeidsmarkt.
Door corona kwam in de eerste helft van 2021 het gebruik van
de Ontdekhal moeizaam op gang. Daarom werden in de zomer
vakantie de deuren wagenwijd opengegooid met een programma
voor “Binnen en Buiten”. Het programma kwam tot stand met
de medewerking van veel bedrijven die met het bouwen van
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aantrekkelijke installaties hun socialreturn-overeenkomst met de
gemeente vervulden. Met dank aan de geslaagde postercampagne
“In elk kind schuilt een technicus” werd het zomerprogramma een
succes: ondanks de latere beperkende coronamaatregelen en nieuwe
lockdown in december bracht het de Ontdekhal uiteindelijk 2005
bezoekers in 2021.
• 1005 scholieren van basisscholen, bso’s, vmbo, en praktijk
onderwijs namen onder schooltijd deel aan de programma’s in
de Ontdekhal voor het onderwijs.
• 250 jongeren op locatie in het Voortgezet Onderwijs doorliepen
het lesprogramma Invented by All.
• 785 ouders met kinderen vormden in totaal de bezoekers op de
wekelijkse 2-3 publieksmiddagen: 150 kinderen met succesvolle
kinderfeestjes, 450 deelnemers tijdens het Zomerprogramma,
185 bezoekers op de publieksdagen van half september tot eind
november.
2022
Om de mogelijkheden van de Ontdekhal aan zoveel mogelijk scholen
bekend te maken, start de Ontdekhal in 2022 een wervingscampagne
onder alle basisscholen in Utrecht. Bedrijven uit het netwerk van
TEC Utrecht kochten met de sponsoractie ticketpakketten van
de Ontdekhal voor korting op ruim 2000 entreekaartjes.
In combinatie met het aanbod van een thematisch programma
op maat voor elk leerjaar, voor elke school, streeft De Ontdekhal
naar tenminste een veelvoud van het bezoekers aantal in 2021.

Bouw=Wouw

Via Bouw=Wouw koppelen we investeringen van de corporaties en
ontwikkelaars in Overvecht aan leerwerkplekken van jongeren en
werkzoekenden uit Overvecht in de bouw en techniek.

1.
Kansen
Kansen

2.
Langjarig werken
aan ambities

Bouw=Wouw heeft in 2021 minder resultaten geboekt dan verwacht
vanwege uitval van twee projectmanagers en de coronamaatregelen.
Hierdoor was het niet mogelijk om een fysieke beroepenmarkt te
organiseren.
Bouw = Wouw

2021

Sociaal renoveren netwerk
Bouw=Wouw (baan)

5

Oriëntatiesprint (baan)

2

Elders werk gevonden (baan)

11

Beroepenmarkt

120 digitale bezoekers

Opleiding bij praktijkopleiders

13

Opleiding overig

4

2022
Het project Bouw=Wouw werkt toe naar een einde als project.
Het matchingsteam is al onder gebracht bij het Matchplein van W&I.
In 2022 zorgen/zoeken we voor een verdere borging bij de partners
van het project: het doel is daarbij dat de partnerorganisaties jaarlijks
in totaal 100 leerwerkplekken aanbieden voor technische en
duurzaamheidsberoepen.

Daarnaast is het Matchingsteam van Bouw=Wouw ondergebracht bij
het Matchplein van Werk & Inkomen. Er is, met medewerkers van
Leerplicht/RMC en het Werkgeversservicepunt, een interdisciplinair
brancheteam Bouw, Techniek, Transport en Logistiek gevormd.
Het team screent wekelijks aanbod (jongeren, zij-instromers,
MBO-leerlingen, WW en bijstand) en koppelt die aan oriëntatie
mogelijkheden, screening, en opleidingstrajecten in Bouw en
Duurzame Techniek. Het team heeft regelmatig contacten met
jeugdprofessionals, MBO-mentoraat en recruiters die in en rond
Overvecht werkzaam zijn. Het team heeft alle samenwerkings
afspraken van Bouw=Wouw overgenomen.
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4.
Financiën
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Werkwijze
Bij sociaal renoveren worden fysieke renovaties van 10-hoogflats
gekoppeld aan sociale interventies (hulp bij problemen en stimuleren
van sociale cohesie). Focus ligt bij de buurtaanpakken THEMA-dreven
en de Zambesidreefbuurt, waarbij wordt gewerkt met kernteams.
Een kernteam bestaat uit de woningcorporatie, de Buurtteams
Sociaal en Jeugd & Gezin, DOCK en de gemeente (Veiligheid en
Werk & Inkomen). De woningcorporaties zijn projectleider. De
bouwaannemer heeft een belangrijke signalerende-, faciliterende en
verbindende functie en onderhoudt hiervoor nauw contact met de
woningcorporatie. De partijen voeren regelmatig een multidisciplinair
casusoverleg waarin de algehele voortgang en verbindingen anoniem
worden gedeeld. Werk & Inkomen heeft de inzet op sociaal renoveren
in de zomer 2021 versterkt met generalist sociaal renoveren. Deze
medewerker doet dienst als schakel tussen bewoners en (de
specialisten van) Werk en Inkomen. De generalist is veel in de flats
aanwezig, legt samen met de aannemer huisbezoeken af, organiseert
een inloopspreekuur en doet mee aan portiekgesprekken. De
generalist staat naast de bewoner en kijkt wat deze nodig heeft.
De inzet overstijgt het specialisme van Werk & Inkomen en beziet in
de breedte het vraagstuk van de bewoner. De generalist is daardoor
ook voor andere partners van sociaal renoveren een waardevolle aanvulling. Zij zorgt voor korte lijnen, helpt bewoners met meervoudige
problematiek overzicht te creëren, een hulpvraag te formuleren en
draagt ze warm over naar de best passende partij.

3.
Communicatie

4.
Financiën

10

Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht mei 2022

Ook in 2021 hebben de coronamaatregelen geleid tot minder
mogelijkheden voor direct contact met bewoners, waardoor sociaal
renoveren op een andere wijze uitgevoerd moest worden dan
oorspronkelijk de bedoeling was. Het heeft geleid tot meer digitale
en telefonische contacten met bewoners.
Sociaal renoveren is in 2020 gestart bij de THEMA-dreven (Mitros) en
de Zambesidreefbuurt (Portaal). In 2021 heeft het accent gelegen op
de (start van) de fysieke renovaties in deze buurten:
• THEMA-dreven (Mitros)
Fysieke renovaties van de flats aan de Haifa- en de Tigrisdreef zijn
volop in uitvoering. Bewoners verblijven tijdens de renovatie in een
logeerwoning. De helft van de bewoners is weer terug naar hun
gerenoveerde woning. In de projectwoning op de Tigrisdreef is een
inloopspreekuur gehouden. Op deze manier konden bewoners
laagdrempelig en in de buurt met hun vragen terecht. Van de 432
huishoudens zijn 70 personen in contact gebracht met de kern
partners sociaal domein (DOCK, de Buurtteams en Werk & Inkomen)
voor passende hulp.
• Zambesidreefbuurt (Portaal)
De fysieke renovatie op de Nigerdreef is in 2021 grotendeels
afgerond. De renovatie is gestart op de Ibisdreef. Van de 290 huishoudens zijn 59 personen in contact gebracht met de kernpartners
sociaal domein.
• Actieagenda Utrecht Schuldenvrij in Overvecht
De pilot om geldzorgen in de eerstelijnszorg bespreekbaar te maken
is in Overvecht gestart. Zodra de maatregelen tegen het coronavirus
dat toelieten, zijn in Overvecht de fysieke huisbezoeken in het kader
van de vroegsignalering weer opgestart. Deze gesprekken (rond
komengesprekken), zijn uitgebreid naar alle Utrechters die een
bijstandsaanvraag doen, dus ook inwoners uit Overvecht komen
hiervoor in aanmerking. Per maart 2022 wordt ook een rondkomen-
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gesprek aangeboden aan inwoners die een aanvraag doen voor
bijzondere bijstand maar geen P-wet uitkering ontvangen. Ook dat
is een groep die potentieel geldproblemen heeft.
Doordat fysieke workshops niet mogelijk waren, viel het aantal
deelnemers van de workshop ‘Zorgen over geld? Praten helpt!’
tegen. Er is een brede campagne opgestart om deelnemers te
werven voor de workshop.
Van de 290 huishoudens zijn 59 personen in contact gebracht met
de kernpartners sociaal domein.
Tussentijdse evaluatie
Een tussentijdse evaluatie sociaal renoveren is uitgevoerd in de
zomer, waarbij alle betrokken partijen en de klankbordgroep van
bewoners Nigerdreef zijn geïnterviewd. De resultaten hiervan zijn
in december besproken met alle partners waar het nodig was, zijn
vervolgafspraken gemaakt.
Sterke punten van sociaal renoveren zijn het bevorderen en ver
beteren van de onderlinge samenwerking en het centraal stellen van
de leefwereld van de bewoners bij de aanpak. Aandachtspunten zijn
het samenbrengen van de verschillende organisatiebelangen en
doelen tot één gezamenlijke stip op de horizon en het leren verstaan
van elkaars taal.
IGLO-onderzoek
In Overvecht wordt, in opdracht van de afdeling Volksgezondheid,
gezondheidsonderzoek ‘IGLO’ uitgevoerd door een samenwerking
tussen het Universitair Medisch Centrum Utrecht, de Universiteit
Utrecht en de afdeling Volksgezondheid, gefinancierd door ZonMW.
Onderdeel van het onderzoek zijn de gezondheidseffecten van de
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renovatie aan de Nigerdreef (Portaal). In 2021 zijn onder bewoners
enquêtes en interviews afgenomen. Zesentachtig adressen werkten
mee aan het onderzoek.
ARV, een Europese duurzaamheidssubsidie
In 2021 is aan de gemeente Utrecht en partners de Europese duurzaamheidsubsidie ARV toegekend. Sociaal renoveren is één van de
onderdelen van dit project, naast de toepassing van nieuwe fysieke
renovatieconcepten. Het ARV-project loopt van 2022 tot en met 2025
en richt zich voor sociaal renoveren op het evalueren van de resul
taten en verspreiding van de opgedane kennis binnen Europa.
In 2022
• Wordt de draagvlakmeting voor renovatie uitgevoerd voor de
Sint Maartendreef, de Sint Eustatiusdreef, de Ibisdreef, de
Stroyenborgdreef en de Schooneggendreef. Als 70% van de
bewoners akkoord gaat, starten de fysieke renovaties.
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• Gaat sociaal renoveren door op de THEMA-dreven en in de
Zambesidreefbuurt en start een nieuw sociaal renoveren-traject
bij de Stroyenborgdreef en de Schooneggendreef (verder: ‘Stroys’).
Bij de afgeronde renovaties ligt de focus op het bevorderen van de
sociale cohesie.
• Voeren Mitros en DOCK na de fysieke renovaties van de Haifa- en
de Tigrisdreef portiekgesprekken om afspraken per portiek te
maken met bewoners.
• Evalueert de afdeling W&I de inzet van de generalist sociaal renoveren, waarbij de vraag speelt of deze breder ingezet kan worden dan
alleen vanuit Werk & Inkomen.
• Ligt de focus van de actieagenda Utrecht Schuldenvrij op het
borgen en bestendigen van alle acties die we de afgelopen jaren
hebben ontwikkeld en geïmplementeerd.
• Werken partijen voortdurend aan verbetering van de werkwijze:
wat kan beter en hoe doen we dat met elkaar?
• Worden aan het einde van het jaar de resultaten van het IGLOonderzoek van het sociaal renoveren aan de Nigerdreef verwacht.
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Buurtaanpak THEMA-dreven

• De gemeente is gestart met het ontwerp en participatie voor
de inrichting van de openbare ruimte rondom de Haifa- en
Tigrisdreef-flats. Door het toevoegen van ingangen in de flat en
de herinrichting van de openbare ruimte, ontstaat er een betere
toegang tot de groene binnenplaats. Voor Sociaal Renoveren op de
THEMA-dreven, zie ook de beschrijving Sociaal Renoveren en slim
wegnemen van geldzorgen.
• 50 kinderen, jongeren en ouders van de drie basisscholen hebben
extra taalondersteuning gekregen door een Taalimpuls op de
THEMA-dreven van Taal Doet Meer. Gemeente Utrecht, Taal Doet
Meer, Utrecht Development Board en basisscholen werken hierin
samen met steun van het VSB Fonds.
• Een groep van betrokken ouders is gestart onder de naam ‘Wij
ouders voor elkaar’. Zij werken samen aan een aanpak om nog
meer ouders uit de buurt te bereiken. De ouders komen bij elkaar
in Gagelstede en zorgen ervoor dat ouders gemakkelijk in contact
kunnen komen met elkaar en professionals. Zie: beschrijving
Kansrijke start bij ambitie Perspectief voor de jeugd versterken.
• Er zijn twee schoonmaakdagen georganiseerd in de buurt. Door
corona is in mei een aangepaste schoonmaakdag georganiseerd
voor flats de die op dat moment opgeknapt werden. De World
Clean Up is in september georganiseerd. Door de inzet van
containers is in totaal 3,66 ton afval verzameld en is er door een
groep kinderen onder begeleiding van Jongerenwerk en DOCK
zwerfafval geprikt. De St. Eustatiusdreef is aangewezen als een
plek waar veel grof vuil wordt verzameld; de gemeente houdt extra
toezicht op deze vuilcontainers.
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• De gemeente heeft een vergunning afgegeven aan een sociaal
ondernemer uit Overvecht om een lunchroom en een ontmoetingsruimte voor de buurt te maken. De eerste voorbereidingen voor de
bouw zijn eind 2021 gestart.
• Om gemakkelijk in contact te komen met bewoners heeft DOCK
een proef uitgevoerd met de Weggeefbus. Door de verschillende
lockdowns konden bewoners niet bij buurthuizen terecht. Met de
Weggeefbus trekt DOCK samen met andere partners de buurt in,
deelt onder andere voedselpakketten uit en verbindt bewoners aan
elkaar.
• Portaal is gestart met een onderzoek en het uitvoeren van huis
bezoeken op de Ankaradreef om de leefbaarheid te vergroten en
overlast aan te pakken.
• De samenwerking met jongerenrolmodellen is gestart met het oog
op de jaarwisseling, met als resultaat een rustig verloop van de
avond. Er was sprake van duidelijk minder overlast en vernielingen.
Ook tijdens de zomervakantie hebben de rolmodellen activiteiten
georganiseerd voor de jonge jeugd. De wijkagent is gestart met
koffiemomenten in de buurt en gaat dit regelmatig herhalen om op
die manier contact te leggen en vertrouwen te winnen.
• De voetbalkooi aan de achterkant St. Maartendreef/Ankaradreef is
in het voorjaar geplaatst. Deze was aangevraagd door jongeren uit
de wijk. Deze is feestelijk geopend in de zomervakantie door
wethouder Diepeveen met veel kinderen en jongeren erbij.
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In 2022
• Wordt de openbare ruimte rondom de Haifa- en Tigrisdreef
aangelegd.
• Krijgen kinderen en ouders van drie basisscholen taalondersteuning
en start de bibliotheek op school op basisschool De Klopvaart.
• Opent de lunchroom en ontmoetingsruimte aan de St. Maartendreef.
• Bezoekt DOCK met de Weggeefbus tweemaal per week de buurt
om in contact te komen met bewoners.
• Start de flatcoach op de Ankaradreef om sociale netwerken te
versterken en biedt een projectwoning op de Ankaradreef een
laagdrempelige plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten en om
in contact te komen met professionals.
• Start een actieve bewonersgroep die zich inzet voor een schone
buurt ondersteund door DOCK en de gemeente.
• Onderzoekt de gemeente samen met Jongerenwerk en DOCK
de mogelijkheid van een sport- en speluitleen voor kinderen en
jongeren op de thema-dreven.
• Op een basisschool in de buurt start de training Kapot Sterk om
te voorkomen dat jongeren het criminele pad kiezen. Betrokken
professionals krijgen een voorlichting over ondermijning en infor
matie over hoe te handelen wanneer ze hiermee te maken krijgen.
• In het voorjaar wordt het elektriciteitshuisje aan de voorzijde
St. Maartendreef vrolijk beschilderd door kinderen uit groep 8 van
de lagere school. Zij wonen in deze buurt en worden hierin begeleid
door een kunstenaar en de studentenvereniging St. Move. Het
maakt de kinderen bewust van hun eigen bijdrage aan hun buurt.
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Buurtaanpak Zambesidreef

In 2021 hebben we binnen de buurtaanpak Zambesibuurt het
volgende bereikt:
• De onderwijsmodule Kapot Sterk! (gericht op voorkomen
dat jongeren het criminele pad kiezen) is uitgevoerd op de
Mattheusschool.
• Het moedernetwerk is zeven keer (digitaal) bijeengekomen.
Het netwerk heeft deelgenomen aan de ‘Manifestatie Ouders van
Betekenis’ in september, als één van de betrokken oudergroepen
in de wijk.
• Door de extra aandacht voor leegstaande gemeentelijke gebouwen
is het gelukt om een gebouw op de Piramidedreef te vullen met
initiatieven uit de buurt:
• Attifa: dagactiviteiten voor ouderen met een migratieachtergrond.
Zij zijn eind 2021 vertrokken en zijn in 2022 opgevolgd door het
initiatief met de Oppasmoeders. (Onder andere laagdrempelige
oppas op kinderen zodat ouders ruimte krijgen om bijvoorbeeld
te solliciteren).
• Initiatief van groep ouders die huiswerkbegeleiding aanbieden,
ook / juist gericht op de ouders (in samenwerking met Pozitive)
• Portaal: plek in de buurt waar bewoners van flatcomplexen aan
de Niger- en Ibisdreef terecht kunnen om bijvoorbeeld even rustig
te kunnen werken. De flats worden namelijk gerenoveerd.
• DOCK en Ramadanhelden: DOCK gebruikt een lokaal voor het
opslaan van spullen voor de weggeefbus en de Ramadanhelden
delen vanuit het lokaal voedselpakketten uit.
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• De buurtambassadeurs zijn onverminderd actief geweest in de
buurt. Ze merken er meer eenzaamheid achter de voordeur is en ze
merken dat mensen harder worden (kortere lontjes).
• Er is een tweewekelijkse inloop geopend aan de Ghanadreef.
Deze plek voor ontmoeting is bedoeld voor de personen die vaak
op winkelcentrum Gagelhof te vinden zijn en die daar een rol spelen
bij het gevoel van veiligheid in het gebied.
In 2022:
• Gaat een deel van het moedernetwerk deelnemen aan de training
‘Vergroten weerbaarheid’.
• Organiseert het moedernetwerk een bijeenkomst in de buurt voor
professionals en bewoners om te leren hoe je omgaat met een
conflict.
• Gaan we aan de slag met de vergroening van winkelcentrum
Gagelhof.
• Houden we aandacht voor leegstaande gebouwen en proberen
we deze zo snel mogelijk te vullen, met oog voor wat de buurt
nodig heeft.
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Door groene plekken in de wijk aan elkaar te koppelen, ontstaat er
een groen gebied voor inspanning en ontspanning. Dit noemen we
het Groene Lint. Het Groene Lint draagt bij aan een gezonder
Overvecht doordat het uitnodigt tot bewegen, mensen bij elkaar
brengt en de leefomgeving verbetert. Het idee voor het Groene Lint in
Overvecht is bedacht samen met bewoners. Het doel van het Groene
Lint is om meer verantwoordelijkheid en contact tussen bewoners te
realiseren. We zijn begonnen met kleine proefjes met picknickbanken,
een moestuinbak en een bibliotheekkast. Dit waren ook de mooie
plaatsen voor bijeenkomsten, waar bewoners meedachten en
-ontwierpen aan bijvoorbeeld de hoven aan de Carnegiedreef, die
binnenkort uitgevoerd worden. Bewoners kiezen voor een combinatie
van kleinschalig groen, speelplekken, activiteiten die ze zelf in kunnen
vullen, zoals een kruidentuin en betere verbindingen met de flats.

van het plein bij winkelcentrum Gagelhof en groencompensatie
(herplanten van groen wat gekapt moest worden) van de Ivoordreef.
Zo willen we het Groene Lint inzetten als methodiek voor gezonde
verstedelijking. Een test om te kijken wat er fysiek en sociaal gebeurt.
Met veel meer verschillende soorten beplanting, met meer
biodiversiteit en ecologische kwaliteit, en met een nieuwe manier
om het te beheren. En als de test aanslaat kan het ook op andere
plaatsen in Overvecht ingezet worden.

Door de coronamaatregelen konden de bijeenkomsten met bewoners
pas in het najaar plaatsvinden. Daarom hebben we de uitvoering van
het Groene Lint als herkenbare groenstructuur nu eerder gedaan dan
gepland. We hebben dit in 2021 voor een belangrijk deel kunnen uitvoeren met bijzondere beplanting en bloembollen, onder meer langs
de Carnegiedreef en Zamenhofdreef. Dat ronden we in de eerste helft
van 2022 af. Dit wordt gebruikt als idee om ook andere groene
plekken in Overvecht te verbeteren.
In de eerste helft van 2022 starten we met de hoven aan de
Zamenhofdreef, onderzoeken we hoe we met verschillende partijen,
zoals de bibliotheek, kleine verbeteringen kunnen uitvoeren langs de
route. We sluiten ook aan bij andere projecten, zoals de verbetering
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Project O is een lerende omgeving waar aan Opgaves gewerkt wordt.
Dit doen ze samen met Overvechters, Ondernemers, Organisaties,
Onderwijs en Overheden. Hierdoor worden talenten van Overvechters
ontwikkeld, worden innovatieve bijdragen aan opgaven geleverd en
wordt betrokkenheid/draagvlak Overvechters vergroot.
Coalitie Heel Overvecht Fietst
De fietscoalitie om meer bewoners aan het fietsen te krijgen bestaat
uit 25 partners en is ook Utrecht breed (Heel Utrecht Fietst). De
belangrijkste activiteiten van de coalitie zijn het opzetten van de
fietsdeal (een fiets voor mensen met U-pas), fietslessen (mogelijkheid
om dit te combineren met opvang door Oppasmoeders), twee fietshubs (bij De Dreef en in 2022 ook bij gezondheidscentrum Amazone),
doortrappen (fietsen voor ouderen), verschillende fietsactiviteiten, en
kennis en advies over fietsinfra. Inmiddels zijn er al 328 fietsdeals
gesloten. In 2022 wordt dit voor de stad Utrecht opgeschaald naar
totaal 900 fietsen, waarbij de verwachting is dat de meeste fietsen
voor bewoners in Overvecht zullen zijn.
Samen Ondernemen in Overvecht-Zuid
Samen Ondernemen in Overvecht-Zuid is begin 2021 van start
gegaan om het ondernemersklimaat en de samenwerking tussen
ondernemers te versterken. In oktober 2021 is er samen met het wijkplatform een dialoogavond georganiseerd voor ondernemers. Tegelijk
was er een prijsvraag voor versterking van de wijkeconomie die
11 goede inzendingen opleverde. Eén van de doelen is om de middelen in het Ondernemersfonds in 2022 nog beter te benutten doordat
verschillende trekkingsgebieden (Overvecht-Noord en shopping
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center) meer met elkaar gaan samenwerken. En wordt er ingezet op
een persoon die ondernemers in het gebied kan ondersteunen (soort
wijkgastheer/buurtconciërge).
Coalitie Overvecht in Beweging
De Coalitie Overvecht in Beweging is een samenwerking tussen
sport- en beweegaanbieders in de wijk, ondernemers en werkgevers
om meer werknemers en bewoners in beweging te krijgen. In 2021 is
hier een start mee gemaakt. In 2022 werkt Project O, samen met
partner gezondheidscentrum Amazone en zwembad de Kwakel aan
ontwikkeling gebied rondom het gezondheidscentrum en zwembad
de Kwakel, met een verbinding naar het sportpark Vechtzoom, om tot
een omgeving te ontwikkelen waarin bewegen, vitaliteit en gezondheid centraal staat.
Coalitie KOKEN030
Coalitie KOKEN030 is een samenwerkingsverband dat zich vooral
richt op mensen met kookgas. Bos Installatiewerken, Hemubo en
Project O voeren gezamenlijk, in opdracht van Mitros, Portaal, Bo-Ex,
gemeente Utrecht en Stedin, een pilot uit in Overvecht-Noord. In
2021 zijn er 44 woningen van kookgas gehaald. In 2022 worden de
plannen verder ontwikkeld om meer woningen in Overvecht kook
gasvrij te maken. Deze plannen zijn ook een kans voor mensen in de
wijk om aan het werk te gaan in de techniek.
MDT
MDT (Maatschappelijke Diensttijd) is een landelijk programma voor
jongeren tussen de 14 en 27 jaar. Project O ziet de MDT als een kans
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voor jongeren om hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn,
nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst.
Dit doet Project O onder de naam MDT|Utrecht. De MDT biedt een
kans om de wereld van de jongeren te vergroten en andere jongeren
in de stad te ontmoeten. Uitgangspunt van MDT|Utrecht is om vooral
te versterken wat er al is. In Overvecht werkt Project O hiervoor
samen met onder andere stichting Krachtwijken, Bourdif Gym en
stichting Durf te Dromen. Inmiddels zijn ruim 200 jongeren bezig, wat
hoger is dan verwacht (150 jongeren). In 2022 wordt de MDT verder
uitgebreid met aantal plekken en aantal jongeren en een basis gelegd
voor de doorontwikkeling van de MDT in 2023 en 2024.
Einsteinkwartier
Naar aanleiding van de RSU2040 hebben Wijkplatform Bewoners
platform en Project O een zienswijze ingediend bij de gemeente
Utrecht. Einsteinkwartier met daarin hun visie om het gebied rondom
de Einsteindreef het kloppend hart van Overvecht te maken. Een visie
die samen met bewoners en ondernemers wordt ontwikkeld.
Onderwerpen zijn onder meer groen, mobiliteit en voorzieningen.
Project O werkt bij ontwikkeling van deze visie onder andere samen
met Universiteit Utrecht en The Greenland rondom open data voor
bewoners. In 2022 wordt de visie Einsteinkwartier verder uitgewerkt
en waar mogelijk samen met Overvecht Centrum gecombineerd.
Daarvoor liggen kansen rondom de Vuelta en Utrecht 900 jaar.

komen. Onderwerpen zijn onder andere lokaal voedsel, maar ook
gedrag en kennis. Hierin wordt ook een koppeling gemaakt in het
programma rondom de Vuelta en Utrecht 900 jaar.
Vuelta en Utrecht 900 jaar
In 2022 is de komst van de Vuelta en bestaat Utrecht 900 jaar.
Van 12 mei tot en met 11 november worden er daarvoor diverse
activiteiten in de wijk georganiseerd. Begin 2022 heeft er een
startbijeenkomst plaatsgevonden en worden de activiteiten een
samenwerking tussen tientallen bewoners en organisaties uit de wijk.
Het is een kans om de onderlinge samenwerking te versterken, de
wijkeconomie kracht bij te zetten en om te werken aan de identiteit
van Overvecht. Zwaartepunt van de activiteiten zal 18 en 19 augustus
zijn als er en Wijkfestival vlakbij het parcours aan de Einsteindreef
georganiseerd wordt. Dit is een kans om Overvecht een podium te
geven als het gaat om Culinair, Cultuur en Creatief. En natuurlijk zal
er volop ruimte zijn voor de fiets. Samenwerkingspartners bij de
ontwikkeling van het programma zijn onder andere Gemeente
Utrecht, ROC Midden Nederland en Utrecht Marketing.

Voedselomgeving
Samen met Universiteit van Wageningen en Universiteit Utrecht, in het
kader Regiodeal Foodvalley, werkt Project O samen met verschillende
partners uit de wijk aan de voedselomgeving in Overvecht. In 2021
heeft hiervoor een eerste bijeenkomst plaatsgevonden. In 2022 zullen
er meerdere bijeenkomsten worden georganiseerd om samen tot de
ontwikkeling van een sterkere voedselomgeving in Overvecht te
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Kans:
Gezondheidscentrum Amazonedreef

Ambities

Zorg en ondersteuning
dichtbij en op maat

Meedoen & Ondernemen

In 2021 hebben steeds meer mensen, ondanks corona, de weg naar
de Werkwinkel weten te vinden. De neutrale uitstraling (de Werkwinkel
is geen loket van instanties) en vrijwilligheid blijken te werken. Steeds
meer bewoners lopen bij de Werkwinkel binnen. Ook mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen zonder uitkering
(die normaal moeilijk te bereiken zijn). Met aanbod dichtbij huis,
werken vanuit vertrouwen, de tijd nemen en een integrale samen
werking heeft de Werkwinkel bewoners duurzame stappen laten
zetten. Om de dienstverlening te verbeteren heeft de Werkwinkel een
ervaringsdeskundige aangesteld, die als vrijwilliger administratieve
ondersteuning biedt en de Werkwinkel voorziet van waardevolle
feedback op haar communicatie en aanpak. Ook is eind 2021 het
outreach-team onder de vlag van Pozitive gestart. Twee medewerkers
gaan de wijk in naar plekken zoals sportclubs en taalgroepen, en
vertellen bewoners over de Werkwinkel. Daardoor is het aantal
bezoekers aan de Werkwinkel verdubbeld.
In de 7 maanden in 2021 dat de Werkwinkel open kon zijn, zijn 141
bewoners geholpen. 33 mensen zijn gestart met een baan, BBL-plek
of een opleiding. De anderen hielp de Werkwinkel met een tussenstap
op weg naar werk met bijvoorbeeld een taal- of computercursus, het
maken van een cv, het afnemen van een assessment of hulp bij problemen in de thuissituatie. Bezoekers zijn enthousiast en waarderen
de Werkwinkel met een 8,8. De open inloop, de behulpzaamheid van
medewerkers die hun 06-nummer meegeven, de tijd die zij nemen en
de concrete praktische hulp die zij bieden, worden door bezoekers
erg gewaardeerd. Zij geven aan zich in de Werkwinkel gehoord,
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gesteund en serieus genomen te voelen. Vanwege de toename van
bezoekers is de Werkwinkel verhuisd naar een grotere ruimte in het
gezondheidscentrum en zijn de openingstijden verruimd. In het najaar
is een tweede Werkwinkel in Zuid-West gestart. Zij nemen de in
Overvecht ontwikkelde werkwijze en geleerde lessen mee.
Extra middelen voor Werkbeweging
Vanuit de Regio Deal ‘Gelden voor de Werkbeweging’ zijn initiatieven
gestart die verbonden zijn aan de Werkwinkel, waardoor maximaal
effect wordt bereikt. We hebben een doorbraakpotje Werk; handgeld
waarmee tot maximaal 500 euro uitgegeven kan worden aan iets wat
nodig is om te kunnen starten met werk of scholing. Verder is het
OVO-netwerk (Ondernemers Voor Overvecht) gestart. Bedrijfs
adviseurs van het werkgeversservicepunt gaan langs bedrijven in
Overvecht en vragen hen werk-of snuffelplekken beschikbaar te
stellen voor wijkbewoners. Er zijn studentjobcoaches en jobhulp
maatjes beschikbaar voor werkzoekenden. Deze ondersteunen hen
tijdens de zoektocht naar werk of een opleiding. Er zijn 12 maatjes
gestart. Digiwijs heeft in de Werkwinkel een digitaalspreekuur
gehouden.14 bezoekers hebben er gewerkt aan een cv of het
zoeken van vacatures.
Beweegtuin
Vanuit de buurt en het gezondheidscentrum is het initiatief De
Beweegtuin gestart. De Beweegtuin is geopend en vrij toegankelijk
voor iedereen. Er zijn verschillende toestellen geplaatst om het
lichaam mee te trainen.
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2022
Komend jaar zetten alle partijen in de Werkwinkel in op door
ontwikkeling van de integrale samenwerking. Hiervoor wordt de
komende maanden onder begeleiding een ontwikkelagenda voor de
komende 3 jaar opgesteld. Om beter met elkaar samen te kunnen
werken is een digitale werkomgeving opgezet en wordt er gewerkt
aan de mogelijkheid om een gezamenlijke registratie te voeren, zodat
de partijen niet ieder hun eigen administratie hebben. Met een
driedaagse gezamenlijke training Stress Sensitief werken voor
medewerkers van de Werkwinkel, werkt de Werkwinkel aan een
gezamenlijk gedragen werkwijze. Deze gezamenlijke werkwijze wordt
versterkt door de Werkwinkel te voorzien van een logo, website,
huisstijl en eigen social media. In het kader van social return zal een
communicatiebureau hiermee aan de slag gaan. Naast de door
ontwikkeling op de integrale samenwerking zet de Werkwinkel ook
in op meer samenwerking met andere partijen zoals 03Office, de
familieschool en de huisartsen in het gezondheidscentrum. Ook is het
vergroten van het bereik komend jaar een belangrijk punt voor de
Werkwinkel. Er komen posters en flyers in een gezamenlijke huisstijl,
de dagelijkse casusbesprekingen worden uitgebreid en al het aanbod
in Overvecht wordt in kaart gebracht.
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Kans:
Ontwikkelingen rondom Gagelsteede

Ambities

Plezierig wonen in een
meer gemengde wijk

Perspectief voor jeugd
versterken

Veilige buurten

Zorg en ondersteuning
dichtbij en op maat

Meedoen & Ondernemen
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Rondom Gagelsteede spelen veel verschillende ontwikkelingen
tegelijkertijd: initiatieven vanuit de gemeente en vanuit verschillende
marktpartijen. Door de ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, komt
er ruimte om een win-win-situatie te creëren. Dit is een kans om het
gebied nog sterker te ontwikkelen, samen met partners en bewoners.
In 2021 hebben op initiatief van Werkplaats Overvecht twee
haalbaarheidsonderzoeken plaatsgevonden naar twee
gebiedsontwikkelingen op gemeentegrond: Thema- en TiZa-dreven.
Zij hebben de haalbaarheid voor woningbouw, voorzieningen en een
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en groen onderzocht op
9 locaties rond Park de Gagel. Ook de vernieuwing van Gagelsteede
is bekeken. De voorstellen dragen bij aan de ambities van Samen
voor Overvecht voor dit kwetsbare deel van Overvecht.
• Het toevoegen van een meer gevarieerder woningaanbod, waarbij
het aandeel sociale huur afneemt (absolute aantallen blijven gelijk)
(ambitie Plezierig wonen in een meer gemengde wijk);
• Een bijdrage aan de verdichtingsopgave in balans zoals
beschreven in de RSU2040: zowel toevoegen van woningbouw
als plekken voor maatschappelijke voorzieningen, en een basis
voor vergroenen en verdichten in balans (Ambitie plezierig wonen in
een meer gemengde wijk);
• Een bijdrage aan sociale veiligheid en ‘ogen op straat’.
(ambitie Veilige buurten)
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De twee initiatieven zijn ondertussen samengevoegd en gaan verder
onder de nieuwe naam Gagelkwartier. Het vraagt nog verdere
participatie, uitwerking en toets op haalbaarheid. Daarin trekken we
nu als samenwerkingspartner op met Werkplaats Overvecht.
Tegelijk werken we het omgevingsprogramma verder integraal uit
op de thema’s vergroenen, verdichten en mobiliteit. Met het
omgevingsprogramma geven we richting aan de ontwikkelingen
rond Park de Gagel. We stellen eerst het omgevingsprogramma
vast, voordat er een definitief besluit valt over de haalbaarheid van
Gagelkwartier. Het Omgevingsprogramma, inclusief de verdieping op
de thema’s vergroenen, verdichten en mobiliteit, is naar verwachting
eind 2022 gereed.
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Kans:
Ivoordreef

Ambities

Plezierig wonen in een
meer gemengde wijk

Veilige buurten

Meedoen & Ondernemen
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aan ambities

De flat aan de Ivoordreef krijgt een nieuwe invulling door sloop/nieuwbouw, waardoor meer menging en verdichting ontstaat. Dat leidt ook
tot een meer gemengde en veiligere wijk, een betere openbare ruimte
en kansen voor jongeren en werkzoekenden in de wijk.
In 2020 zijn de partijen (Bo-Ex, Era Contour, Amvest) en de gemeente
het eens geworden over de stedenbouwkundige opzet voor het
gebied en eind 2021 zijn de regels waar de sloop en bouw aan
moeten voldoen voor de Ivoordreef vastgesteld. Het bestemmingsplan is rond maart/april 2022 te lezen. Verder is het Voorlopig
Ontwerp buitenruimte akkoord en zijn we nu bezig met het uitwerken
van het Definitief Ontwerp. Er is een groep opgezet waarin omwonenden meedenken over de invulling van het openbaar gebied.
Daarnaast is er regelmatig contact met het wijkplatform en bewonersplatform Overvecht. Deelname heeft vanwege de maatregelen tegen
het coronavirus online plaatsgevonden. Ook in 2022 worden er
diverse toets- en informatiemomenten gepland. Dit om omwonenden
te betrekken bij de nadere uitwerking van de openbare ruimte en hen
te informeren over de inhoud van bijvoorbeeld het bestemmingsplan
en het definitieve ontwerp. Tot slot worden omwonenden regelmatig
geïnformeerd over de voortgang van de sloop van de bestaande flat.
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Kans:
Pouwer college

Ambities

Plezierig wonen in een
meer gemengde wijk

Perspectief voor jeugd
versterken

Veilige buurten
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Het Pouwer college heeft samen met Ithaka gewerkt aan de zijen achterkant van de school om de uitstraling te verbeteren. De zijingang van de school is opgeknapt, zodat het duidelijk is dat dit een
ingang is, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor buurtbewoners
die naar de winkelstraat van de school komen. De winkelstraat
bestaat uit een kringloopwinkel, copyshop, fietsenwinkel, wasserette
en restaurant.
Naast de schooltuin ligt een aantal parkeerplaatsen voor de bewoners
van de flat aan de Arrabelladreef. In deze flat wonen voornamelijk
ouderen, die ’s avonds en ‘s nachts last hadden van jongeren die hun
auto daar neerzetten, luide muziek luisterden en lachgas gebruikten.
De ouderen voelden zich hier niet prettig bij. Een aantal parkeer
plaatsen is, in samenwerking met de gemeente, opgeheven en er zijn
fruit- en notenbomen geplant. Zo loopt de moestuin van school ‘over’
in deze fruit- en notentuin. De verzorging van dit stukje tuin zal
gedaan worden in samenwerking met leerlingen, ouders en buurt
bewoners. Er is een groep ouders via stichting ‘It’s My Child’ die aan
het werk gaan in de tuin. Zij hebben hun eigen plek in de tuin en helpen mee met de verzorging van de tuin, zodat deze er aantrekkelijker
uitziet. Een onbestemd stuk gras en stuiken aan de zijkant van de
school is omgebouwd tot een nieuwe ingang: de bodem is gelijk
gemaakt, er zijn houtsnippers gestrooid, er is een looppad aangelegd
en er staan fietsklemmen. Deze ingang wordt nu gebruikt door alle
Pouwerleerlingen en is dus, samen met de nieuwe zij-ingang een
mooiere entree en een veiligere, overzichtelijkere plek voor de buurt.
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Het Pouwer college heeft van de buurtbewoners positieve reacties
ontvangen. Zij zijn blij met het opheffen van de parkeerplaatsen en
voelen zich hierdoor veiliger. Ook geven zij complimenten over het
uiterlijk van de schooltuin. Hun balkons kijken uit op de tuin en ze
geven aan dat hun woongenot er op vooruit is gegaan sinds het er
netter uit ziet.
Ook zijn de ouders van de leerlingen positief over de veranderingen.
Het voelt fijn dat de leerlingen van Pouwer College een eigen ingang
hebben van hun eigen school, en niet eerst door een andere school
heen te hoeven lopen om in hun klas te komen. Steeds meer buurtbewoners en voorbijgangers vinden de ingang naar de winkelstraat
van het Pouwer College.
In 2022 richt de school zich voornamelijk op het onderhoud van de
tuin samen met ouders. Daarnaast komen, in samenwerking met de
gemeente, betere remhekjes die scooters moeten afremmen bij de
Arabelladreef. Zo wordt de veiligheid voor de buurtbewoners verder
vergroot.
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Kans:
Coalitie Samen Scoren in Overvecht

Ambities

Meedoen & Ondernemen
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Met de komst van FC Utrecht naar Overvecht is de kans ontstaan om
extra aandacht te geven aan sporten in Overvecht voor kinderen en
jongeren. Daarbij ligt de focus op het stimuleren, inspireren en in
beweging brengen van jeugd in Overvecht om te gaan sporten, hun
talenten te ontwikkelen en een gezonde leefstijl te hanteren. Om
dit doel te bereiken hebben FC Utrecht, Project O, ROC Midden
Nederland, SportUtrecht en de gemeente Utrecht zich verenigd in
de coalitie Samen Scoren voor Overvecht. FC Utrecht ondersteunt
vv De Dreef bij hun jeugdteams, onder andere door het beschikbaar
stellen van een trainer. In samenwerking met JoU zijn twee nieuwe
teams van jongens en meisjes uit kwetsbare gezinnen uit de buurt
gevormd, die training krijgen en worden begeleid in hun persoonlijke
ontwikkeling. ZIMIHC organiseert gecombineerde sport- en cultuur
activiteiten voor kinderen en jongeren. Op 18 mei organiseert de
coalitie een inspiratiebijeenkomst voor sportverenigingen, scholen,
JoU over succesfactoren om meer kinderen en jongeren aan het
sporten te krijgen.
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Kans:
Sportpark Vechtzoom (terug als kans)

Ambities
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Door de inzet van een procesmanager heeft de ontwikkeling van
Sportpark Vechtzoom een versnelling gekregen en is daarom weer tot
kans benoemd. Dat betekent meer prioriteit qua inzet van capaciteit
en geld. Sportpark Vechtzoom bruist van de energie. De verenigingen
SV Vechtzoom, UNO en UFO hebben samen met de proces
begeleider plannen uitgewerkt om de verbinding met de bewoners
van het Anthoniuskwartier, andere Overvechters en de maatschap
pelijke partners te versterken.
De verenigingen willen naast het reguliere sportaanbod ook
activiteiten voor bewoners en ouders en een laagdrempelig kennismakingsaanbod voor de jeugd uit de omgeving aanbieden. Daarbij
helpt dat de herinrichting van het sportpark in 2021 is afgerond en
het sportpark daarmee beschikt over twee waterhockeyvelden, één
kunstgrasvoetbalveld en één natuurgrasveld. Er kan weer volop
gesport worden. Daarnaast zijn de kantines van SV Vechtzoom en
HC UNO verbouwd en in gebruik genomen. Zowel UNO (van 230
naar 575) als Vechtzoom (nu 300) zijn in ledenaantal flink gegroeid.
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In dit hoofdstuk

>Perspectief voor de jeugd versterken
>Kansrijke start (0-6 jaar)
>Basisschool/middelbare school
(focus 8-14 jaar)
>Jongvolwassenen (16-27 jaar)
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Kansrijke start (0-6 jaar)

Perspectief voor de jeugd versterken

Nu Niet Zwanger Overvecht (Regio Deal)

Deelambities
• We zorgen dat kinderen van 4 jaar zonder (taal) achterstanden
starten op school.
• We zorgen dat kinderen en jongeren weten en ervaren dat zij
toekomstperspectief hebben. Ze voelen dat ze er toe doen, weten
waar hun ambities en talenten liggen en voelen zich uitgenodigd er
iets mee te doen.
Bij het versterken van het perspectief voor de jeugd in Overvecht
focussen wij op 3 leeftijdsgroepen: 0-6 jaar (Kanrijke start), 10-14 jaar
(overgang basisschool – middelbare school) en 16-27 jaar (jong
volwassenen).

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt mensen (m/v) in
kwetsbare situaties om een bewuste keuze te maken over het
moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.
Sinds september 2020 is er een inhoudelijk coördinator NNZ Utrecht
met aandacht voor Overvecht. Zij heeft samenwerkingspartners
binnen het sociale en medische domein enthousiast gemaakt voor
en getraind in de methodiek van NNZ. Om ervoor te zorgen dat NNZ
binnen organisaties wordt ingezet, worden er aandachtsfunctionarissen aangesteld die de methodiek in hun teams verspreiden en het
eerste aanspreekpunt zijn voor collega’s. Inmiddels zijn er 3 aandachtsfunctionarissen getraind bij de Buurtteams Jeugd in Overvecht,
2 bij Spoor 030, 2 bij de Tussenvoorziening en is NNZ geïntroduceerd
bij de JGZ en Al Amal.
Hulpverleners die al werkzaam zijn in Overvecht bespreken in hun
begeleiding met cliënten actief onderwerpen zoals kinderwens,
seksualiteit en anticonceptie. Zij sluiten aan bij de leefwereld van
de cliënt en verkennen met hen welke ideeën, vragen, emoties zij
hebben. Hierdoor denken steeds meer mensen bewust na over hun
kinderwens. Het geboortezorgnetwerk Overvecht (verloskundigen,
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, Buurtteams, Al Amal, NNZ en
andere specialisten) bleek een mooi platform om NNZ onder de
aandacht te brengen. Dit netwerk heeft iedere zes weken een Multi
Disciplinair Overleg (MDO). Daarnaast zijn er samenwerkings
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afspraken met een aantal huisartsen, verloskundigen (specifiek in
Overvecht) en de ziekenhuizen rondom Utrecht om eventuele doorverwijzingen laagdrempelig te laten verlopen.
De inhoudelijk coördinator is beschikbaar voor professionals voor
overleg, om casussen over te nemen en eventueel financiën te
regelen. Naast aandacht voor borging zal er dit jaar ook contact
gelegd worden met organisaties die mensen begeleiden die nog
geen kinderen hebben, zodat ook deze inwoners van Overvecht
ondersteund worden volgens de methodiek van NNZ.

Multidisciplinair overleg complexe casuïstiek (MDO,
Regio Deal)

Het Multidisciplinair Overleg (MDO) is een bespreking van professionals in de geboortezorg: verloskundigen, Buurtteam, JGZ, kraamzorg, e.a. Zij brengen signalen in van aanstaande ouders die in een
kwetsbare situatie leven. Het doel is dat deze ouders, dankzij een
samenwerking als team, betere zorg en ondersteuning krijgen:
• Voorkomen van knelpunten en indien nodig het tijdig bieden van
hulp.
• Indien nodig een oplossing te zoeken buiten richtlijnen of
protocollen.
• Onderliggende systeemproblematiek (bijvoorbeeld schulden)
doorbreken via de doorbraaktafel.
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We volgen de ontwikkelingen en resultaten van het overleg en leren
hiervan, zodat we duurzame oplossingen (ook voor toekomstige
gevallen) kunnen realiseren.
In 2021 hebben er zes wekelijks casusbesprekingen plaatsgevonden.
Per bijeenkomst zijn er 2 complexe situaties van ouders ingebracht.
Dit heeft geleid tot het sneller kunnen inzetten van de juiste hulp.
Een voorbeeld: een alleenstaande moeder van 5 kinderen is opnieuw
zwanger. Ze heeft veel zorgen over haar gezin, de financiën en het
vele papierwerk waar ze mee te maken heeft. Ook is zij eerder
depressief geweest. Door de korte lijn tussen verloskundige en
Buurtteammedewerker is er snel vertrouwen en komt er meer rust op
het gebied van de financiën en in het hele gezin; daardoor kan de
vrouw met minder stress gaan bevallen en kan makkelijker hulp
vragen als dat nodig is.
Vanuit het MDO zijn er twee pilots voortgekomen die in 2022 en 2023
uitgevoerd en gemonitord gaan worden. Zo starten er Centering
Pregnancy-groepen met een Arabisch sprekende cobegeleider; deelneemsters kunnen indien nodig ook gebruik maken van taallessen die
afgestemd zijn op de onderwerpen die spelen tijdens de zwangerschap. Ook kunnen ze in aanmerking komen voor persoonlijke
begeleiding vanuit het eerste 1000 dagen-project van Al Amal of
taalaanbod van Taal Doet Meer.
De andere pilot start in mei 2022: verloskundige coaching van
vrouwen die door angst voor hun bevalling of slechte ervaringen met
hun bevalling psychische begeleiding nodig hebben.

Kortdurende VideoHome- Training (k-VHT) tot 4 jaar
(Regio Deal)

K-VHT is een vorm van opvoedondersteuning. Samen met ouders
bekijken en bespreken we korte video-opnames van de ‘alledaagse
omgang’ thuis. K-VHT zetten we in bij ouders van jongere kinderen
als zij behoefte hebben aan extra ondersteuning. Beelden kunnen
helpen om het contact tussen ouders en kind te ondersteunen
en/of herstellen.
Het doel van K-VHT is dat ouders de behoeften van hun kind (beter)
begrijpen en beter in staat zijn om passend te reageren op hun kind.
Dit bevordert en herstelt direct het contact en daarmee een gezonde
(sociaal-emotionele) ontwikkeling van het kind. De kinderen hebben
hier hun hele leven voordeel van.
De Regio Deal maakt het mogelijk om VHT in te zetten voor ouders
van kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar, die spanning ervaren
in de opvoeding. Deze leeftijd sluit aan bij de doelgroep van het
consultatiebureau en maakt ondersteuning aan ouders mogelijk
totdat het kind naar school gaat.
In 2021 zijn 11 trajecten opgestart en afgerond. Daarmee bereiken
we 60% van de groep ouders en kinderen van wat mogelijk is, dus
nog niet optimaal.

In 2022 zullen er vanuit het MDO ook netwerkbijeenkomsten en workshops plaatsvinden voor het hele geboortezorgnetwerk in Overvecht.
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Kansrijke start op de THEMA-dreven
(buurtaanpak, Regio Deal)
Kansrijke start Themadreven: ‘Wij moeders voor elkaar’
‘Wij moeders voor elkaar’ is een initiatief van moeders in Overvecht
en medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg (Collectieve Aanpak).
Moeders hebben aangegeven wat zij nodig hebben in de eerste 1000
dagen van hun kindje. Belangrijk zijn: meer laagdrempelige informatie,
ontmoeting en steun van elkaar. Als moeders elkaar kennen en
steunen, bij voorkeur vanaf de zwangerschap, kan dat depressie
risico’s verminderen, de toegang tot hulp verbeteren en mentale
ruimte maken voor hun kind.
De moeders en medewerkers hebben in 2021 een wekelijkse inloop
georganiseerd. Samen werven de moeders andere moeders. Via
thema’s als taalontwikkeling, opvoeding, gezond eten, rondkomen,
kinderopvang, werk etc. worden sleutelpersonen (formeel en
informeel) uit de wijk verbonden aan deze inloop. In de periode van
september 2021 tot februari 2022 bezochten 18 moeders de inloop,
waarvan 10 regelmatig.
Als waardering voor hun inzet zijn de moeders ondersteund bij het
vinden van ander vrijwilligerswerk of een stage binnen het netwerk
van organisaties, of is er een vrijwilligersvergoeding verstrekt.
Nieuwe initiatieven in 2022
Enkele moeders uit deze groep bereiden samen met specialiseerde
hulpverleners de gespreksgroep ‘Grijze wolk’ voor: voor moeders met
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(erg) nare ervaringen tijdens of na de zwangerschap (start april 2022).
Andere moeders denken mee over problemen in de kinderopvang
(maart 2022), in gesprek met beleidsmedewerkers of in een groepsgesprek over rondkomen als jong gezin. Dit vormt input voor de
conferentie Kansrijke start en rondkomen (mei 2022) waar ouders
mee voorbereiden.
Gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en professionals
Op basis van de ervaringen 2021-2022 wordt samen met ouders
en professionals een checklist opgesteld over de do’s en dont’s van
een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en professionals.
Wat is er nodig om deze initiatieven waar te maken, ook in een
professioneel vangnet (JGZ, DOCK, Buurtteam, Sport Utrecht,
1e-lijnsprofessionals)?

Voorschoolse educatie

Om kinderen met een risico op taalachterstand dezelfde kansen te
bieden op de basisschool, mogen deze kinderen 16 uur per week
deelnemen aan de voorschool. Overvecht kent een relatief hoog
percentage peuters met risico op taalachterstanden die voorschool
krijgen aangeboden. Niet al deze kinderen nemen deel aan de
voorschool. Het deelnamepercentage in Overvecht ligt lager dan het
Utrechtse gemiddelde. De gemeente Utrecht wil de deelname aan de
voorschool stimuleren om deze kinderen maximaal te bereiken. In het
projectplan wordt ingezet op 3 pijlers, te weten Dreumesaanpak,
bewegend leren en aansluiting leefomgeving. Activiteiten die in 2021
zijn uitgevoerd zijn het opstellen/aanpassen van het dreumes
curriculum, workshops bewegend leren voor pedagogisch
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medewerkers (PM’ers), het bieden van een spreekuur in de wijk
om aanmelding en inschrijving te ondersteunen, voorbereidende
activiteiten voor de pilot voor 2-jarigen en het doorvoeren van meer
culturele diversiteit in de oudergesprekken. Voor 2022 staat op de
planning het uitvoeren van de pilot om op een aantal locaties te
starten met voorschool voor 2-jarigen. Daarnaast het bieden van het
dreumescurriculum op de groepen en het opleiden van PM’ers
hiervoor. Het voorzien van locaties van materialen om het bewegend
leren uit te voeren en bevorderen.

De eerste 1000 dagen

Met het project De eerste 1000 dagen in Overvecht zijn in 2021 totaal
10 zwangere vrouwen en vaders geholpen. Het doel van De eerste
1000 dagen is om een stabiele thuissituatie te creëren vanaf de zwangerschap tot het 2e levensjaar van het kind. Al Amal zet vrijwilligers/
professionals in, ook wel ma’maatjes genoemd, om (aanstaande)
ouders te informeren over opvoeding en praktische ondersteuning.
Thema’s die aan de orde komen zijn: hechting, opvoeding, hygiëne,
ouderschap & verantwoordelijkheid, materiële zaken, socialisatie van
het kind, sociaal netwerk, intimiteit, communicatie en omgangs
vormen binnen het gezin. Naast individuele ondersteuning vinden
er ook bijeenkomsten voor (aanstaande) ouders plaats.

Rode draad is dat Al Amal alle moeders sterker en weerbaarder weet
te maken. De meesten heeft Al Amal geleid naar opleiding en werk.
Daarnaast zorgen zij er ook voor dat ze beter kunnen omgaan met de
omstandigheden waarin ze verkeren (kleine behuizing, woonoverlast
etc.). In enkele gevallen weten zij hen te helpen aan een ander huis.
Daarnaast heeft Al Amal in 2021 veel aandacht besteed aan samenwerking. Zij hebben hun naamsbekendheid vergroot door mee te
doen met overleggen van de buurtteams, huisartsen, kraamzorg,
verloskundigen, JGZ en geboortezorg. Ook zijn er presentaties
gegeven bij ZonMW.
Zij doen ook mee met een pilot/voorlichting programma van
verloskundigen uit Overvecht die de Centering Pregnancy methodiek
steeds meer beschikbaar willen stellen voor Arabisch sprekende
moeders. Al Amal is daarbij co-begeleider. Er worden op deze manier
vrouwen gevonden die geschikt kunnen zijn voor het eerste 1000
dagen-project. Zie ook kansrijke start. Pharos en Verwey Jonker
instituut onderzoeken de effectiviteit van dit programma.
2022
Al Amal gaat door met het accepteren van nieuwe aanmeldingen.
Daarnaast willen zij de groepen weer vaker bij elkaar laten komen en
de samenwerking met partners verder verdiepen.

Door corona zijn er minder groepsbijeenkomsten geweest dan
gepland. Wel is Al Amal gestart met een nieuwe groep Eritrese
vrouwen die wekelijks bij elkaar komen. De deelnemers geven na
deze bijeenkomsten aan zich minder alleen en eenzaam te voelen.
Immers ze voelen elkaars krachten en weten dat ze ergens aan
kunnen kloppen voor hulp.
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Kidsclub

Vanaf 2014 biedt de Kidsclub ouders en peuters een plek om samen
te komen. De Kidsclub is er voor peuters van circa 15 maanden
totdat het kind naar de voorschool of basisschool gaat. Na een
voorzichtige start in maart 2021 opende de Kidsclub in april weer
de deuren op vier ochtenden in de week. Ondanks de contacten
met de ouders en het aanbieden van thuiswerk- en speloefeningen
zijn er vanwege de coronamaatregelen in 2021 veel ouders gestopt.
In 2021 is er op 126 dagdelen een Kidsclub georganiseerd voor in
totaal 28 kinderen met een ouder.
De website is aangepast en er zijn nieuwe flyers gemaakt. Via het
Werkloket zijn er twee actieve vrijwilligers gestart. Met ouders is het
idee ontstaan om de Kidsclub Academie op te richten. Dit is een
laagdrempelig opleidingstraject voor, door en met ouders, waarmee
zij leren zelfstandig een ochtend te kunnen draaien. Om dit te kunnen
realiseren, is in januari 2022 een fondsenaanvraag bij het Oranjefonds
gedaan.
In 2022 richt de Kidsclub zich op “meedoen” en zet zich in voor
de ontwikkeling van de Kidsclub Academie-training. Zo creëren zij
kansen voor buurtbewoners om:
• Zichzelf te ontwikkelen;
• Mee te doen in de samenleving;
• Iets te kunnen betekenen voor Overvecht;
• Verder te komen op de arbeidsmarkt.
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“Meedoen” betekent ook verdieping van bestaande en nieuwe
samenwerkingen met andere partijen in Overvecht om de
doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 4 jaar beter te kunnen
waarborgen. Er zijn gesprekken met onder andere DOCK, Ludens,
Al Amal, Moeder-babygroep, Taal Doet Meer, Ouders van Betekenis
en het Buurtteam.
Momenteel bouwt de Kidsclub aan contact met Werk& Inkomen voor
een samenwerking. De Kidsclub biedt voor drie stagiaires per week
een stageplek. Daarbij wil de Kidsclub een laagdrempelige en
flexibele werkplek zijn voor werkzoekenden en actieve vrijwilligers.

De Moeder-babygroepen Overvecht

Bij de Moeder-babygroepen ontmoeten moeders met hun baby’s
elkaar. Zij delen verhalen, horen en leren over gezond opgroeien en
opvoeden, krijgen informatie over wat er in de wijk zoal te doen en te
vinden is, en leren andere moeders kennen. Ze zingen en spelen met
hun baby’s, en spreken/oefenen Nederlands. Een groot deel van de
moeders is nog niet zo lang in Nederland. Er is altijd een vaste medewerker vanuit de JGZ aanwezig. Voor de coronapandemie waren er in
Overvecht vier Moeder-babygroepen en een inloopgroep voor
zwangere vrouwen actief.
Terugblik 2021
De periode met strenge coronamaatregelen heeft veel impact gehad
op de Moeder-babygroepen. De initiatieven om met digitaal en
telefonisch contact de verbinding met de moeders te behouden,
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werkten een tijd redelijk goed. Er werden ongeveer 40 moeders
bereikt, waarvan er 20 actief deelnamen. Naarmate de pandemie
voortduurde, haakte een deel van de moeders af.
In deze periode van (gedwongen) rust is er binnen de JGZ de tijd
genomen om de Moeder-babygroepen te evalueren. In deze evaluatie
is ook de mening van verschillende (ex-)deelnemers van de Moederbabygroepen meegenomen. Daaruit is naar voren gekomen dat een
meer gedifferentieerde opzet beter aansluit op de verschillende
behoeften die er bij de doelgroep is. Het gemeenschappelijke hierin
blijft de kracht van laagdrempelige ontmoeting rondom opvoeding en
ontwikkeling en daarmee bereiken van moeders die anders niet of
minder in beeld zijn.
Daarom is in oktober samen met de bibliotheek en ‘Taal Doet Meer’
een Moeder-babygroep Taal gestart in de Bibliotheek Overvecht.
Deze groep is speciaal bedoeld voor moeders die de Nederlandse
taal niet goed beheersen. Hierbij zijn acht moeders aangesloten.
Vooruitkijken
Inzet is om binnen de bestaande financiële/formatieve kaders de
nieuwe invulling van de Moeder-babygroepen, stap voor stap vorm te
geven. Er wordt gewerkt aan een samenwerking met partners in de
wijk zoals DOCK, de Kidsclub, Taal Doet Meer. Ook wordt in de hele
ontwikkeling de vraag meegenomen hoe de Moeder-babygroepen en
nieuwe initiatieven rond ‘de eerste 1000 dagen’ en ‘Kansrijke start’,
zoals de ‘Themadreven’ en ‘De Krijtclub’ zich tot elkaar verhouden.
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Basisschool/middelbare school (focus 8-14 jaar)

Familieschool

De Familieschool heeft als doelstelling kinderen uit gezinnen met problematiek zoals schulden, werkloosheid, armoede en verslaving te
helpen bij hun eigen ontwikkeling en school. Bij de Familieschool staat
het gezin centraal. Er wordt gekeken naar wat er speelt bij gezinnen
en wat ouders zelf kunnen doen om problemen op te lossen, zodat
kinderen hun talenten (beter) kunnen ontwikkelen.
Na een werkbezoek naar een Amsterdamse familieschool hebben in
2021 vier basisscholen in Overvecht zich gecommitteerd aan de pilot.
CBS de Schakel, de OBO en SBO St. Maarten zijn datzelfde jaar nog
van start gegaan en de Joannes XXIII start in september 2022. In
2021 hebben schoolpersoneel en ouders van een aantal scholen
kennisgemaakt met de pilot. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd
met partnerorganisaties rondom de school die gaat deelnemen in de
pilot. In 2022 wordt het plan van aanpak voor iedere school verder
vormgegeven samen met betrokkenen uit de school, kernpartner
organisaties en ouders zelf. Tevens gaan we aan de slag met een
aantal zaken die gezamenlijk opgepakt kunnen worden zoals
trainingen voor schoolpersoneel over armoede signalering en
armoede bespreekbaar maken.
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Durf te Dromen

Stichting Durf te Dromen is opgericht door inwoner van Overvecht en
profvoetballer Redouan el Yaakoubi. Vanuit zijn eigen ervaringen in zijn
jeugd in Overvecht zag hij dat kinderen uit Overvecht vanuit huis en
school vaak niet (of weinig) gestimuleerd en ondersteund worden in
het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Deze vaardigheden
en talenten missen zij op latere leeftijd in hun studie- of loopbaan,
waardoor zij niet dezelfde kansen hebben als kinderen uit andere
wijken. Stichting Durf te Dromen springt hierop in, door kinderen uit
Overvecht al op jonge leeftijd te leren werken aan hun talenten en
doelen. Via een traject van acht maanden krijgen kinderen uit groep 6,
7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van middelbare
scholen twee keer per week bijles in reguliere schoolvakken. Daarnaast staan elke vier weken in het teken van een ander centraal
thema. Hiervoor zijn acht thema’s geselecteerd die belangrijk zijn voor
de ontwikkeling van de kinderen, maar waarover ouders van de
kinderen vaak niet veel over kunnen meegeven. De thema’s zijn:
wie ben ik en wie wil ik in de toekomst zijn; plannen en organiseren;
motivatie en discipline; presenteren; netwerk en omgeving; (sociale)
media; debatteren en discussiëren en gezondheid.
Durf te Dromen groeit enorm snel en heeft inmiddels 3 locaties met 80
begeleiders en ruim 300 kinderen. In Overvecht zijn 2 locaties samengevoegd bij de Dreef, daarnaast zijn locaties in Leidse Rijn en Lombok
geopend. Weer een mooi voorbeeld van een succesvolle pilot in
Overvecht, die wordt uitgebreid naar andere wijken van de stad.
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Brede School Academie (Regio Deal)

De Brede School Academie (BSA) is een inspirerende omgeving
waar kinderen de kans krijgen hun leerpotentie waar te maken. Basisscholen en middelbare scholen werken mee aan dit programma. De
BSA is bedoeld voor gemotiveerde kinderen met talent vanaf groep 6
tot en met de brugklas, waarvan de beheersing van de Nederlandse
taal achterblijft bij hun leerpotentie en ambitie. Om het talent van deze
kinderen tot volle bloei te laten komen, biedt de BSA een intensief
naschools programma waarin vrij lezen, begrijpend lezen, woordenschatuitbreiding en kennis van de wereld centraal staan.
In september 2021 is gestart met de implementatie van de online
opvolger van dit programma onder de naam UGO (Utrecht Gelijke
Onderwijskansen). In de overgangsfase werken we aan de praktische
overgang naar het digitale lesaanbod en bieden we extra begeleiding
bij het implementeren van het UGO-programma om de scholen
maximaal te ondersteunen. Inmiddels hebben vier Overvechtse basis
scholen meegedaan aan UGO-informatiebijeenkomsten en maken de
Overvechtse Mattheüsschool, de Marcusschool en het Gerrit Rietveld
College op dit moment gebruik van het UGO-lesprogramma. Basisschool Op Dreef en de Joannes XXIII hebben aangegeven op korte
termijn gebruik te gaan maken van het programma.
In het jaar 2022 staan o.a. de afronding van het basisopleidings
aanbod, trainingsbijeenkomsten, een live UGO-event voor leerlingen
en de start van de opbouw van een UGO-expertisenetwerk op de
planning.
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Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB, Regio Deal)

Op 1 maart 2021 startte de projectleider LOB voor Overvecht met
gesprekken met het onderwijs (basisonderwijs, voortgezet onderwijs
en MBO), de Brede School Overvecht, programma-aanbieders (o.a.
JINC, Stichting Move, Young Ambition en de Ontdekhal), interne
partners (o.a. Focus-ambtenaren, Jobhunters, marktgroeptrekkers,
de Werkwinkel) en andere betrokkenen (zoals Stichting Durf te
Dromen, De Beroepentuin, DOK030 en Krachtwijken). In juli en in
november 2021 vonden twee online netwerkbijeenkomsten plaats
om inzicht te verkrijgen in de vraag naar en het aanbod van loopbaanactiviteiten in de wijk en de match hiertussen. Ook hebben we
richtingen verkend voor meer samenhang en afstemming in het
LOB-aanbod, een doorgaande LOB-programmalijn en voor het
versterken van de samenwerking tussen de betrokken partijen. In
2022 zetten we deze inventarisatie om in concrete acties om dit te
bereiken. Daarvoor maken we een doorlopend LOB-leerlingportfolio
en een online platform waarop informatie over vraag en aanbod in
LOB wordt samengebracht en praktisch ingezet kan worden. Dit
doen we samen met de betrokken partijen in Overvecht. Doel is om
voor de zomer van 2022 een eerste versie van het portfolio en het
online platform af te hebben.Ook gaan we in 2022 in gesprek over
LOB met leerlingen en hun ouders en organiseren we in het voorjaar
een derde netwerkbijeenkomst.
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Caravan Crew

De Caravan Crew is een jongerencultuurplatform waar jongeren,
onder coaching en begeleiding van Allone, kunstzinnige thema
projecten opzetten. Deze zijn gebaseerd op thema’s uit hun leven.
De projecten hebben als doel om jongeren te helpen bij het ontdekken wie ze zijn en waar ze goed in zijn.

jongeren en daar zijn ook de geplande activiteiten op aangepast.
Zo bleek er veel behoefte te zijn aan onderlinge verbindende activiteiten en coaching. Om dit te realiseren is er een ruimte gehuurd bij
Nutrecht op bedrijventerrein Nieuw Overvecht waar jongeren de kans
krijgen om elkaar te ontmoeten voor inspirerende bijeenkomsten op
een van de vier hoofdthema’s van 2021 (Identiteit, gezondheid,
duurzaamheid en toekomstbeeld). Hier zijn veel mooie sessies met de
jongeren gehouden waarin ze zijn gecoacht, op creatieve wijze dieper
zijn ingegaan op de thema’s, bijvoorbeeld door middel van serious
gaming, vision boards en geweldloze communicatie.

Hybride Werkvorm
In 2021 heeft de Caravan Crew voor de wijkaanpak Samen voor
Overvecht verschillende activiteiten uitgevoerd. Helaas konden veel
fysieke activiteiten niet doorgaan door de maatregelen tegen het
coronavirus. Deze maatregelen zorgden er echter wel voor dat de
Caravan Crew online kon gaan werken. Hierdoor konden jongeren
betrokken blijven. Online waren er wekelijkse meetings met steeds
een creatieve interventie en ruimte voor dialoog en coaching. Het
online aanbod van creatieve activiteiten is verhoogd en als de
maatregelen het toestonden zijn er live samenkomsten in NUtrecht
georganiseerd.

Samenwerking
De Caravan Crew heeft voor haar activiteiten zoveel mogelijk de
samenwerking met andere partijen in de wijk opgezocht, zoals de
Wilg, sportschool Laarej, Ykeallo, JoU, DOCK, NUtrecht, ZIMIHC, de
Buurtcamping, stichting Salaam, CPO (Cultuur Platform Overvecht)
en het Buurtteam.

Ook bleek de online wereld een goede uitkomst voor jongeren in
kwetsbare posities. Jongeren die, bijvoorbeeld, door overprikkeling,
angstproblematiek en depressie, de stap naar fysieke ontmoetingen
te groot vinden maar wel graag de verbinding opzoeken. Dit kan op
een voor hen veilige wijze door ontmoetingen in de online wereld.

Big Brothers, Big Sisters is een mentorprogramma dat duurzame
ondersteuning biedt aan kinderen van 6 tot 18 jaar (de ‘Littles’) die
opgroeien in armoede. De kinderen ontmoeten minimaal eens per
week gedurende 1 jaar een betrokken en betrouwbare vrijwilliger,
de mentor (de ‘Big’).

Teambuilding en Coaching
De Caravan Crew besteedt veel aandacht aan teambuilding en
coachingsactiviteiten om jongeren te helpen te ontdekken wie zij zijn.
Tijdens het pilot jaar is goed geluisterd naar de behoeftes van de
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Big Brothers, Big sisters

In 2021 heeft Big Brothers, Big Sisters verder gebouwd aan
samenwerking in het informele en formele netwerk in Overvecht.
De topverwijzers in Overvecht zijn: Buurtteam Overvecht de Gagel
& Overvecht Vechtzoom Jeugd en Gezin, JGZ, DOCK.
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Aanmeldingen en aantal actieve dossiers
In 2021 zijn in Overvecht 25 kinderen aangemeld. Dit is 30% van het
totaal aantal aangemelde kinderen in Utrecht. Van de 92 vrijwilligers
in Utrecht komen er 4 uit Overvecht. Veel vrijwilligers voor kinderen
in Overvecht komen uit een andere wijk; een mooi voorbeeld van
horizonverbreding. De potentiële vrijwilliger-kandidaten worden
getoetst aan de selectiecriteria. Diegene die aan de voorwaarden
voldoen, nemen zij op in het programma. In 2021 zijn er 55 actieve
dossiers van kinderen in Overvecht (van de 126 actieve dossiers in
heel Utrecht), waarvan 65% jongens en 35% meisjes.
Matches
In heel Utrecht heeft Big Brothers Big Sisters 80 matches begeleid,
waarvan 32 matches (40%) in Overvecht.
Georganiseerde activiteiten
Big Brothers, Big Sisters heeft de volgende activiteiten voor Bigs en
Littles georganiseerd:
• FC Utrecht-voetbalkampen (in samenwerking met Ubuntu).
• VIP-dagen in Ouwehands Dierenpark, bij stichting OnkyDonkyHuis.
• Circusactiviteit.
• Bijeenkomst “Big Brothers, Big Sisters in tijden van corona” voor
verwijzers, Bigs, Littles, ouders en andere stakeholders.
• Jaarlijkse buurtcamping. Gecanceld door corona.
• 4 speelgoedophaaldagen.
• Kinder Cadeaukaart à € 20 via Business Club Midden Nederland.
• Voetbalclinic bij VVV de Meern door Stichting Zinnig.

Afbeelding 1: leeftijdsspreiding actieve dossiers Overvecht ’21
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8

Leerpracht Overvecht (Regio Deal)
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Het project Leerpracht Overvecht (voorheen ‘Urban Education’
genoemd) heeft als doel om (toekomstige) leerkrachten goed voor te
bereiden tijdens de opleiding op de pabo en tijdens hun loopbaan en
hen handvatten te geven om leerlingen met gestapelde problematiek
of leerachterstanden optimaal te begeleiden in hun (cognitieve)
ontwikkeling.

6
5
4
3
2
1
0

6 jaar

7 jaar

8 jaar

9 jaar

10 jaar

2.
Langjarig werken
Langjarig
werken
aan ambities
aan
ambities

12 jaar

Afbeelding 2: j/m verdeling actieve dossiers Overvecht ’21

Meisje
35%
Jongen
65%

Doel 2022
• Doelstelling voor 2022 is om 85 actief begeleide matches
te realiseren. Big Brothers, big Sisters verwacht ongeveer
25-30 matches in Overvecht actief te begeleiden.

1.
Kansen

11 jaar

13 jaar

14 jaar

15 jaar

In 2021 is er zowel een projectgroep als een onderzoeksgroep
gestart. Beide groepen bestaan uit verschillende leraren uit
Overvecht en twee onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de
Marnixacademie. Er is een subsidieregeling gestart waar onderwijs
instellingen en opleidingsinstituten geld aan konden vragen voor hun
deelname aan de onderzoeks- en/of projectgroep.
De onderzoeksgroep interviewt ervaren en startende leerkrachten in
Overvecht en doet wetenschappelijk literatuuronderzoek. Dit om zo
een kennisbank op een website te leveren met de belangrijke aan
bevelingen over het opleiden en professionaliseren van leraren in een
grootstedelijke context op scholen. Ook scannen we het opleidingsaanbod op de pabo’s om te controleren of het opleidingsaanbod
genoeg diversiteit-sensitief is en studenten voldoende worden voorbereid op, geïnformeerd over en in aanraking worden gebracht met
stagescholen in wijken als Overvecht.
De projectgroep maakt een website die als online kennisbank werkt
en waarop podcastafleveringen en interviews met leraren worden
geplaatst. Deze filmpjes en podcasts kunnen langdurig gebruikt
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worden op de pabo’s en diverse basisscholen. Daarnaast onderzoekt
de projectgroep samen met pabo’s hoe we ervoor kunnen zorgen dat
alle studenten gedurende de studie in aanraking komen met basisscholen in wijken als Overvecht.

verwachten. Voor dit project hebben de kinderen een verkeersveiligheidscampagne bedacht. Ouders, leerkrachten en schoolgenoten
zijn gewezen op de gevaarlijke verkeerssituatie rondom de school.
Dit project is voor de kerstvakantie afgerond.

In 2022-2023 gaat de onderzoeksgroep door met hun onderzoek
en gaat de projectgroep door met het ontwikkelen van de website.
Bovendien maken we programma’s voor studiemomenten voor
scholen waarbij lesgeven in een grootstedelijke context op het
programma staat. Ook het trainen van schoolleiders staat in de
planning voor 2022-2023.

Daarnaast vinden er momenteel twee projecten plaats op de
Marcusschool. Groep 7 en 8 doen mee met Move je buurt. Eén van
de projecten wordt begeleid door de studenten van roeivereniging
Orca. Samen met de leerlingen van groep 8 bekijken zij de
mogelijkheden om het grasveld bij de school beter te maken.
Het veld bevat erg veel hobbels en kuilen en dat kan beter!
Daarnaast willen ze een sportdag organiseren. De verwachting
is om dit in februari te realiseren.

Stichting Move

Stichting Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot
16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In de
doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun
talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen
innemen. In alle projecten van Stichting Move staat ontmoeting
centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere
leefwerelden en verbreden hun perspectief.
In het najaar van 2021 zijn er drie Move je buurt-projecten gestart op
basisscholen in Overvecht. Helaas hebben de coronamaatregelen
invloed gehad op het verloop van deze projecten. Zo heeft het project
met leerlingen van groep 8 van JoannesXXIII grotendeels online
plaatsgevonden. Studenten van het Marnix College begeleidden het
project en door hun ervaring als pabo-studenten konden zij goed
omgaan met de flexibiliteit die de maatregelen van het onderwijs
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Het andere project wordt begeleid door studenten van de studie
Psychologie en Liberal Arts and Sciences. Samen met de leerlingen
van groep 7 gaan zij aan de slag met een moestuin voor de school.
Ook hier zijn de studenten en leerlingen vol enthousiasme bezig met
de voorbereidingen en is de verwachting in februari de moestuin te
onthullen.
In het voorjaar van 2022 starten er ook weer Move je buurt-projecten
in Overvecht en plant Move een Move your world-uitvoering in met
een middelbare school in Utrecht. Deze projecten zullen ook begeleid
worden door studenten.
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Jongerenwerk Utrecht (JoU)

• In Overvecht nemen 671 jongeren deel aan groepsactiviteiten en
organiseren mede 59 bijzondere activiteiten. Jongerenwerkers
coachen 256 jongeren en 56 jongeren krijgen individuele begeleiding bij meervoudige problemen zoals school, werk, gezondheid,
financiën, etc. JoU heeft contact met 348 ouders.
• Op pleinen en in gymzalen organiseert JoU extra sport- en spel
activiteiten in de 5 kwetsbare buurten in samenwerking met lokale
sportpartners voor jeugd van 8-14. Ook zet JoU de Bus in. De Bus
staat op maandag en woensdagmiddag op verschillende pleinen in
de wijk, zoals bij de Apollodreef en Ankaradreef. Gemiddeld komen
er 15 tot 30 kinderen op af. Naast sport- en spelactiviteiten wordt
ook voorlichting aangeboden aan kinderen en ouders over
bijvoorbeeld geld, werk en stage.
• JoU organiseert jaarlijks 2 grootschalige Urban Games met bijdrage
van FC Utrecht, Bourdif Gym, Boks, Svo De dreef, Sport Utrecht
met een bereik van 320 jongeren.
• De meidenhuiskamer is meerdere keren per week geopend voor
kwetsbare meiden. In samenwerking met SVO De Dreef starten
twee nieuwe voetbalteams met jongens en meisjes uit de
omgeving. Zij volgen het MDT programma Young Leaders.
• 19 jonge rolmodellen zetten zich in voor de wijk en werken aan hun
persoonlijke ontwikkeling. Zij organiseren kleine en grote activiteiten
in meerdere buurten, zoals Overkapel, Stroyenborchdreef,
Tigrisdreef, Japuradreef en de Cruyff Courts, Grote Trekdreef en
Amandreef.
• In het kader van Versneld Vernieuwen is JoU gestart met tienerwerk
op de basisschool samen met DOCK en de Brede School.
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De eerste resultaten laten meer verbinding zien tussen de werelden
school, straat en thuis. Jongeren worden begeleid in de overgang
naar het Voortgezet Onderwijs. Op deze en andere scholen geeft
JoU training social media en participeren zij in het lesprogramma
Kapot Sterk gericht op het voorkomen dat jongeren worden verleid
om voor het criminele pad te kiezen.
• Jeugdgroepen met overlast gevend gedrag krijgen intensieve
aandacht. Een groep is toegeleid naar een kickboxschool waar JoU
hen sport en coaching biedt, waarna we een afname van overlastmeldingen zien.
• JoU is vanaf de start betrokken bij de ideevorming en ontwikkeling
van de Ontwikkelwerkplaats (03Office). JoU betrekt jongeren om
mee te denken en mede vorm te geven aan de ontwikkeling. In
maart 2022 is deze van start gegaan en kunnen jongeren hier hun
talenten op het gebied van ondernemen en werken ontwikkelen.
• Door corona lopen veel jongeren een leerachterstand op. Samen
met jonge vrijwilligers uit VWO 6 biedt JoU hen laagdrempelige
huiswerkbegeleiding.

Program te volgen, hebben deze jongeren samen met elkaar gezocht
naar elkaars kwaliteiten. 2022 staat in het teken om deze jongeren
zowel op sportief als educatief gebied verder te laten ontwikkelen.
Zo besteden JoU en SVO De Dreef aandacht aan de gevaren die
social media met zich mee kan brengen, wat grensoverschrijdend
gedrag is en hoe hier mee om te gaan én er is uiteraard volop ruimte
om deze jongeren, individueel en in groepsverband, te laten sporten
en bewegen.

Eenheid
In 2021 hebben Stichting JoU en SVO De Dreef (voetbal) het project
Eenheid opgestart, waarbij jongeren in een kwetsbare positie kunnen
werken aan hun zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling, zodat
zij makkelijker kunnen kiezen voor het goede pad. De eerste fase
van dit project is het werven/selecteren van jongeren. Hierbij wordt
gekeken naar jongeren met risicofactoren, zoals het ontbreken van
een sociaal netwerk, opgroeien in armoede of maar net rond kunnen
komen. Belangrijk onderdeel van dit project is ouderbetrokkenheid.
Dit doen zij door gesprekken te voeren in zowel groepsverband als
in individueel verband. In 2021 hebben zij een meidenelftal van
15 meiden en een jongenselftal van 17 jongens opgezet. Door
2-3 keer per week met elkaar te sporten en het Young Leaders
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Jongvolwassenen (16-27 jaar)

Aanpak Jongvolwassenen

Jongvolwassenen (16-27 jaar) hebben de leeftijd in de overgang van
jeugd naar volwassenheid. In Overvecht zien we dat voor een grote
groep deze overgang lastiger is als gevolg van problemen thuis, verleidingen van criminaliteit, (gevoel van) discriminatie. Ook is er sprake
van kansenongelijkheid door een gemiddeld lager opleidingsniveau,
meer armoede en een negatief beeld van Overvecht (vaak door de
ogen van mensen buiten Overvecht). Gelukkig is er ook een grote
groep met wie het goed gaat. Preventie is een belangrijk middel om
ook deze jongeren een steuntje in de rug te geven en te zorgen dat
het goed blijft gaan.
Om jongvolwassenen in Overvecht perspectief te bieden werken we
met een wijkgerichte aanpak aan het versterken van het bereiken van
jongvolwassenen, het beter helpen van de groep die vastloopt en het
werken aan ontwikkeling.
Om jongvolwassen beter te bereiken, gaan we meer naar hen toe.
Door bijvoorbeeld meer te werken buiten kantooruren, aansluiting met
hen te zoeken en direct te handelen. Voor het werken aan ontwikkeling werken we via intrinsieke motivatie en bieden we een podium om
hun goede ervaringen en trots te kunnen delen en daarvan te groeien.
We zetten jongvolwassen in als inspirator en ambassadeur en stimuleren partijen om jongeren te laten experimenteren op stimulerende
plekken.
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We doen dit door gebruik te maken van de bestaande netwerken en
allianties van verschillende relevantie partijen in de wijk. We versterken
die samenwerking door het achterliggende netwerk van instanties en
initiatieven heel goed kennen, elkaars ambassadeur te zijn, elkaar aan
te vullen, warm over te dragen en niet te snel los te laten.
In 2021 is een projectleider gestart die de aanpak Jongvolwassenen
van Overvecht opzet en begeleidt. Er is een startbijeenkomst geweest
met partijen die al in de wijk werken om vorm te geven aan een plan
van aanpak. Hieruit zijn 2 sporen gekomen:
1. Beter bereiken en helpen van de groep die vastloopt. Hiervoor is
een kernteam samengesteld met de volgende partijen: buurtteams
sociaal en jeugd&gezin, JoU, Werk en Inkomen (werkmatching,
re-integratie, jobhunting), Focus, Samen krachtig, We All en
Pozitive. Het doel is om de samenwerking te verbeteren en het
bereik te vergroten.
2. Werken aan ontwikkeling, waarbij gezocht wordt naar meer activiteiten en plekken die hieraan bij kunnen dragen. Partijen die hieraan
bijdragen zijn onder andere: jongvolwassenen zelf, Werkwinkel,
Social run, studentjobcoach, Jou, Scholen, Ontwikkelwerkplaats,
Nutrecht, Maatschappelijke diensttijd/ project O, Moskee, vereniging, bewonersnetwerken, sportclubs, Beroepentuin/ Ontdekhal/
Werkwinkel. Hiervoor worden inspiratiesessie georganiseerd,
waarin verdere acties worden afgesproken.
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Focus: Jongeren (18-23) met grote afstand tot
de arbeidsmarkt

Focus helpt jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen opleiding
volgen, baan of uitkering hebben op weg, door ze te begeleiden
richting een opleiding of werk. Dit doen zij vanuit de gemeente
Utrecht, afdeling Leerlingzaken. Focus richt zich op het écht contact
maken en het aansluiten op de leefwereld van de jongeren. Zij gaan
de wijk in en komen bij de jongeren thuis. Ook buiten kantoortijden.
Tijdens de verschillende lockdowns kwamen zij alleen tot aan de deur.
In Overvecht hebben ze de benadering van jongeren geïntensiveerd.
Als resultaat hiervan is ruim 80% van de jongeren die zij
hebben benaderd bereikt.
In 2021 heeft FOCUS
• 323 jongeren uit Overvecht benaderd
• Met 263 jongeren daarvan in gesprek geweest.
• Daarvan hebben er op dit moment:
• Nog geen één startkwalificatie
• 47 een schoolinschrijving
• 42 werk met een inkomen meer dan 300 euro
• 15 werk met een inkomen van onder de 300 euro
• 4 werk in combinatie met een uitkering
• 18 een uitkering en in begeleiding bij Werk en Inkomen
• 6 een duurzaam inkomen als ZZP’er
• 14 jongeren nog begeleiding van Focus
Vanwege de coronapandemie is het team uitgebreid om kwetsbare
jongeren die uitvallen van school of werk op te kunnen vangen.
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Focus heeft vaste contactpersonen op de praktijkscholen,
VSO-scholen en Entree-opleidingen in de regio. Zij begeleiden
jongeren op het moment van uitstroom en verbinden de juiste partijen
rondom een jongere. In Overvecht zijn er 64 jongeren gesproken in
het kader van deze uitstroom. Sinds 2022 is deze aanpak ook
uitgebreid naar de verschillende mbo-instellingen.
Dit jaar is Focus een nauwere samenwerking met het Buurtteam
aangegaan. Op postcodegebied zijn er koppels gevormd die in een
appgroep zitten. Op deze manier kunnen ze sneller schakelen met
het Buurtteam en na één gesprek met de jongere breder inzetten op
de hulpvraag. In 2022 wordt onderzocht welke partners van toegevoegde waarde zijn in de appgroep en willen ze deze samenwerking
verbeteren. Zij hopen hun aanpak ook uit te kunnen breiden naar de
doelgroep 23 t/m 27-jarigen. Hiervoor zijn ze samen met de afdeling
Werk en Inkomen aan het onderzoeken of ze een pilot kunnen starten
op deze doelgroep in Overvecht.

NUtrecht

NUtrecht is een organisatie met een uniek concept. Hier worden
culturele activiteiten, begeleiding en ondernemen gecombineerd om
jongeren, die uitvallen op school of school, minder succesvol zijn op
school of school verlaten zonder diploma te helpen hun weg te
vinden naar zelfstandigheid. Eerder heeft NUtrecht haar concept
succesvol beproefd in het CAB-gebouw aan de Cartesiusweg.
Door herontwikkeling van het pand is NUtrecht op zoek gegaan naar
een nieuw pand. Dit is gevonden aan de Mississippidreef 87 op het
bedrijventerrein Overvecht-Noord.
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In dit pand is er NUtrecht voor Overvecht. Jongeren in Overvecht met
weinig kansen op de arbeidsmarkt krijgen in NUtrecht een innovatieve
en aantrekkelijke route naar economische zelfstandigheid. NUtrecht
biedt ook het bedrijventerrein een positieve boost door het in gebruik
nemen van 3.000 m2 leegstaand pand met nieuwe bedrijven en
culturele activiteiten.
Kort na de start in juli 2021 biedt NUtrecht al ruimte aan meer dan 15
starters en kleine bedrijven, 3 culturele organisaties (theater, muziek,
dans) en er zijn twee minor-opleidingen van de Hogeschool Utrecht
gehuisvest. Daarnaast lopen er gemiddeld 6 mbo-studenten en
2 leerlingen uit het praktijkonderwijs stage bij NUtrecht. Het gaat om
jongeren die op andere plaatsen in de arbeidsmarkt moeilijk zijn te
plaatsen. Binnenkort starten ook een dansschool en een scholingstraject voor de horeca. In april 2022 is de Ontwikkelwerkplaats
jongeren gestart (03Office).

Ontwikkelwerkplaats jongeren (03Office)

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit Overvecht hebben zelf
aangegeven graag een eigen fysieke plek te willen in de wijk, om
samen en met ondersteuning van professionals aan hun eigen
toekomst te werken (stage, werk, opleiding, ondernemerschap).
Een ‘Ontwikkelwerkplaats’, inmiddels 03Office genoemd. Hun signaal
is dat veel jongeren uit de wijk talent hebben en willen investeren in
hun toekomst, maar moeite hebben om hun weg daarin te vinden,
omdat ze onvoldoende steun vanuit huis krijgen en/of onvoldoende
netwerk hebben. Dit signaal wordt herkend en erkend door zowel
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sociale partners (Jongerenwerk Utrecht, Buurtteams) als door de
relevante afdelingen van de gemeente (Werk & Inkomen, Maatschappelijke Ontwikkeling). Zij zien bijvoorbeeld dat er veel ondernemend
jong talent in Overvecht zit, maar dat deze jongeren niet goed weten
hoe ze een eigen bedrijf moeten opzetten. Daarnaast zitten veel
branches te springen om gemotiveerde werknemers, maar vinden zij
deze jongeren niet en hebben de jongeren te weinig netwerk/
ingangen om aan het werk te komen.
Het is juist in Overvecht extra van belang om te investeren in
het toekomstperspectief van deze jongeren, omdat de verleidingen
voor negatieve keuzes in hun leven om de hoek liggen in deze wijk.
03Office is gevestigd in het pand van Nutrecht aan de
Mississippidreef op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht
en is 1 april 2022 gestart.
Op de begane grond komen 11 bedrijfsruimtes waarin jonge
ondernemers onder begeleiding met hun bedrijf kunnen starten.
Doel is dat zij zich zo ontwikkelen dat ze na maximaal 18 maanden
uitstromen naar een andere locatie in Overvecht, waardoor weer
plek voor nieuwe jongeren ontstaat. Op de 1e verdieping komt het
ontwikkelcentrum waarin workshops/trainingen/voorlichtingen worden
gegeven en werkplekken waar jongeren bijvoorbeeld kunnen werken
aan hun CV of sollicitatiebrief.
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Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
Deelambities
• Er komen stapsgewijs gevarieerde, kwalitatief goede en duurzame
woningen voor huidige en toekomstige bewoners. Ook mensen
met een middeninkomen of hoger willen graag in Overvecht wonen
en inwoners kunnen wooncarrière maken in de wijk.
• Er komen nieuwe mogelijkheden voor gemengd wonen in nieuwe
en bestaande bouw. Zodat verschillende groepen mensen samenwonen en samenleven.
• De woonomgeving wordt aantrekkelijk, schoon, groen, gezond
en veilig. Zodat de omgeving uitnodigt om te recreëren en voor
kinderen om buiten te spelen.

Gemengde wijk en gemengd wonen

Overvecht kent een eenzijdige woningvoorraad. 67% van de
woningen behoort tot de sociale sector. Hierdoor is de concentratie
van kwetsbare bewoners groot. Onze ambitie is om stap voor stap
een meer gemengde woningvoorraad te ontwikkelen. Dat gebeurt
door bij te bouwen, maar ook door in de bestaande woningvoorraad
woningen om te zetten naar een andere prijscategorie, of woningen
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te verkopen. Als we kijken naar de huidig geplande projecten zien we
dat het aandeel sociale woningen tot en met 2025 daalt naar 55%,
een positieve ontwikkeling.
In sommige bestaande complexen leidt de concentratie van kwetsbare bewoners tot leefbaarheidsproblematiek. In die complexen is het
wenselijk om meer ‘dragende’ bewoners te huisvesten en daarom toe
te wijzen op basis van motivatie. Zo ontstaat er een betere mix tussen
dragende en vragende bewoners. Op dit moment is dat nog niet
goed mogelijk in wetgeving. Daarom bekijken we met het Rijk en de
gemeentes Zeist en Nieuwegein welke mogelijkheden er gecreëerd
kunnen worden. In de consultatie voor de aanpassing van de huis
vestingswet is dit onderwerp ingebracht. Woningcorporaties hebben
naast anders toewijzen ook de mogelijkheid om woningen toe te
wijzen op basis van loting of gericht toe te wijzen aan hogere
inkomens binnen het sociale segment.
Om de doorstroming binnen de wijk op gang te brengen en
bewoners kansen op een wooncarrière te geven, wordt momenteel
onderzocht of voor het project Ivoordreef middenhuur woningen
gericht kunnen worden toegewezen aan Overvechters die een sociale
huurwoning achterlaten.
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Veelzijdig Wonen

Het Project Veelzijdig Wonen Overvecht doet ervaring op met nieuwe
interventies zoals de flatcoach en de wijkkringcoach en onderzoekt
bestaande interventies als sociaal renoveren en anders toewijzen (ook
bekend als Nieuwe Buren). Geïnspireerd door de resultaten van
Gemengd Wonen is de vraag in hoeverre deze interventies bijdragen
tot betere burencontacten in het algemeen en tussen reguliere
huurders en huurders die er met begeleiding vanuit een hulp
verleningsorganisatie zijn komen wonen in het bijzonder.
Flatcoach
De conclusie na inzet van deze interventie op de Sint Maartensdreef
is dat alle partijen de pilot flatcoach waardevol vinden.
• Bewoners: de pilot faciliteert en verstevigt verbinding tussen
bewoners. Daarnaast kan aan bewoners een centralere plek
gegeven worden in hoe zij hun eigen leefomgeving vormgeven.
Hierbij kunnen zij laagdrempelig ondersteuning vinden van de flatcoach en andere professionals die werkzaam zijn in en rond de flat.
Het biedt mogelijkheden om bewoners uit de anonimiteit te halen
en hen een actieve rol in de buurt te laten vervullen.
• Professionals: de pilot biedt een stevigere verbinding en kortere
lijnen tussen professionals in de wijk van de zorg- en welzijns
instanties.
• Na vertrek van de flatcoaches hebben we besloten om een
volgende stap te maken door de interventie in te zetten op een plek
waar het harder nodig is. Per 1 april is een flatcoach gestart op de
Ankaradreef. In deze portiekflat zijn momenteel flinke problemen
met de leefbaarheid (ondermijnende activiteiten, overlast, veel
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kwetsbare bewoners en geen verbinding tussen buren). Maar er
zijn ook bewoners die het als hun buurtje beschouwen en zich
inzetten voor verbetering. Hier kan de interventie flatcoach naar
verwachting flinke meerwaarde hebben, in combinatie met de
interventies sociaal renoveren en anders toewijzen. Dit geeft ook
de gelegenheid om in het kader van de Ontwikkelwerkplaats de
resultaten van deze interventies in samenhang te onderzoeken.
Ontwikkelwerkplaats Goede Buren
In 2021 waren er volgens planning weer drie Ontwikkelwerkplaats
bijeenkomsten. Een kleine greep uit de leerpunten van de laatste
bijeenkomsten:
• Naar bewoners toe (in plaats van andersom) helpt, zeker in het
eerste contact.
• Wederkerigheid in op alle vlakken essentieel: tussen professionals,
tussen bewoners en professionals en tussen kwetsbare en meer
dragende bewoners: wat doen we met elkaar om betere buren
contacten te realiseren? Tegelijkertijd ook de realisatie dat sommige
mensen gewoon hulp nodig hebben en niet op ‘hetzelfde niveau’
iets kunnen bieden.
• Neem als professional het burencontact mee in de begeleiding,
zeker bij een nieuwe plaatsing. Help je cliënt met contact leggen.
• Hulpverleners moeten meer richting verbinden, minder richting
beschermende buffer.
• Alleen ontmoeten is voor veel mensen onvoldoende. Meedoen is
beter. Zorg ervoor dat cliënten meedoen.
• De meeste kwetsbare bewoners haken nog nauwelijks aan bij
gezamenlijke activiteiten, uit wantrouwen, angst of te veel aan het
hoofd. Hier werken één op één contacten beter (buren die even
aanbellen).
• Het filmpje “burencontact op de Vulcanusdreef” geeft een goed
beeld van de interventie Nieuwe buren op de Vulcanusdreef en wat
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we hieruit kunnen leren: elkaar helpen met ICT, aanbellen, een
weggeefhoek in de hal, maar boven alles een betere sfeer in het
complex en opmerkelijke afname van de overlast. Het is te zien
via deze link.

Het herinrichten van de openbare ruimte (Regio Deal)

De aanpak richt zich op het vernieuwen van de openbare ruimte door
werk met werk te maken. Het doel is een aantrekkelijke, schone,
groene, gezonde, veilige en klimaatbestendige woonomgeving. Dat
wordt bereikt door herinrichting van de openbare ruimte die uitnodigt
tot ontmoeten, bewegen en verblijven. Werk met werk wordt gemaakt
door werkzaamheden te combineren met de vernieuwing van de
riolering en verharding (beiden 50 jaar oud) en de investeringen van
woningcorporaties.
In Overvecht-Noord worden de voorbereidingen getroffen om in de
komende jaren (2023 – 2025) de riolering in het Amazonekwartier
te vervangen. Dit is het gebied rond de zuidelijke Amazonedreef,
grofweg tussen zwembad De Kwakel en winkelcentrum De Klop. Het
gaat om ongeveer 3 km te vervangen riolering en 3 km aan te leggen
hemelwaterafvoer in een plangebied van ongeveer 16 ha. Samen met
de vervanging van de riolering wordt de openbare ruimte bovengronds heringericht: klimaatbestendig, verkeersveilig, groen en met
een prettig verblijfsklimaat. Voor het project Amazonekwartier is er
gewerkt aan een Integraal Plan van Eisen en Functioneel Ontwerp
(IPvE/FO). Dit is gericht op het versterken van de groene structuur en
het verbinden van de Vechtzoom met het Gagelpark, het bieden van
voldoende waterberging en het inrichten van groene verblijfsruimte in
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een verkeersveilige omgeving. In het concept-IPvE/FO wordt ruimte
gelaten voor toevoegen/inpassen van bewonersinitiatieven op straatniveau. Het IPvE/FO gaat in de eerste helft van 2022 ter inzage.
De woningcorporaties zijn bezig om stapsgewijs veel wooncomplexen
te renoveren. Daarbij passen ze ook het principe van sociaal
renoveren toe, waarbij sociale ondersteuning gekoppeld wordt aan
fysieke renovatie. Mensen kunnen verder geholpen worden met hun
hulpvragen en er wordt ingezet op een betere menging van bewoners
op complexniveau, zie kans Sociaal renoveren en snel en slim
wegnemen van geldzorgen. Aansluitend op de fysieke en sociale
renovatie wordt rond een aantal complexen de openbare ruimte aangepakt. Daarvoor zijn vijf gebieden geselecteerd. Er wordt begonnen
bij de flats van Mitros aan de Haifa- en de Tigrisdreef (buurtaanpak
THEMS-dreven). De gemeente Utrecht is gestart met een programma
van eisen voor de voor- en achtertuin van deze flats. In het laatste
kwartaal van 2021 is bij bewoners input opgehaald voor het ontwerp.
In Park de Watertoren waar het Groene Lint begint (of eindigt) zijn
de kaders voor de verbouwing van de Watertoren met bijbehorend
horecapaviljoen vastgelegd in een ‘Bouwenvelop’. Hierop volgend
heeft het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tegelijkertijd
wordt er gewerkt aan een IPvE voor de herinrichting van een deel
van het Park. De plek, nu al een icoon voor Overvecht, moet
uitgroeien tot een levendige plek voor Overvechters en bezoekers
van buiten de wijk.
De plannen voor de herinrichting van de Orinocodreef zijn in een
vergevorderd stadium. Er wordt al gewerkt aan het bestek en de
aanbesteding wordt voorbereid zodat in Q2 2022 gestart kan worden
met de uitvoering. Het doel is om hardrijders en sluipverkeer in deze
staat te verminderen en hiervoor wordt de straat heringericht als
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fietsstraat met veel aandacht voor klimaatadaptatie en een groene
inrichting. De nadruk ligt hierbij op het creëren van een prettige en
veilige omgeving voor fietsers en voetgangers.
In het project Taagdreef e.o. wordt de openbare ruimte vernieuwd,
zoals boven als onder de grond. In juli 2021 is het Integraal
Programma van Eisen (IPvE) vastgesteld met daarin beschreven
hoe dit gebied klimaatbestendig, sociaal veiliger, leefbaarder en
verkeersveiliger gemaakt wordt. Momenteel wordt het Voorlopig
Ontwerp uitgewerkt.

30km-projecten

In 2022 richten we verschillende straten in naar een 30 km/uur
snelheidslimiet. De Orinocodreef gaan we opnieuw inrichten tot een
fietsstraat. We vervangen het grijs asfalt voor rood asfalt, we maken
de rijbaan smaller en leggen er verkeersdrempels. Daardoor komt er
ruimte voor meer groen en bredere stoepen. Ook de Berezinadreef en
Kasiadreef gaan we herinrichten met de ideeën van de prijsvraag
‘30 km, goed idee’. Op de Berezinadreef doen we dit onder andere
door een aantal kruispunten kleiner te maken en vakken met groen
toe te voegen. Daarnaast verplaatsen we parkeervakken naar de weg
om de weg smaller te maken. Op de Kasaidreef komen met groen
twee wegversmallingen en verwijderen we op deze locaties een
aantal parkeerplaatsen. Daarnaast werken we verder aan ontwerpen
voor de buurtgerichte aanpakken Amazonekwartier en TaagdreefRhônedreef, waarbij veel verschillende straten tegelijk een 30 km/
uur-inrichting krijgen. Voor de buurtgerichte aanpakken staat de
uitvoering in 2023 en 2024 op de planning. Ook de Donaudreef gaan
we volgend jaar herinrichten naar 30 km/uur.
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Omgevingsprogramma Overvecht en wijkakkoord
(cofinanciering Regio Deal)

In 2021 hebben we met onze partners in het ruimtelijk domein een
Wijkakkoord voor Overvecht gemaakt. Een wijkgerichte uitwerking
van het Stadsakkoord Wonen, gericht op het hele ruimtelijke domein
en met een relatie met de andere ambities van Samen voor
Overvecht. In het Wijkakkoord zijn met partners afspraken vastgelegd
over een langjarige inzet in Overvecht. Het Rijk heeft samen met de
Provincie zijn steun uitgesproken voor het Wijkakkoord. Deze partners
zetten zich nu al in voor Overvecht, maar met het Wijkakkoord
zoeken wij nog nadrukkelijker de samenwerking op. Dat gaat bijvoorbeeld over gezamenlijke ambities, structurele afstemming en hoe
elke partij bijdraagt aan het realiseren van wijkverbetering. Het
Wijkakkoord geldt voor de gehele wijk en moet de basis vormen
voor een langjarige samenwerking.

Wijkverbetering vraagt een lange adem; wij gaan uit van een
ontwikkeling die 20 jaar gaat duren. De betrokken partijen werken
al goed samen, maar het gezamenlijke proces om te komen tot het
Wijkakkoord heeft geleid tot meer wederzijds begrip en open communicatie. Op 1 februari 2022 is het Wijkakkoord getekend. Het vormt
samen met het Omgevingsprogramma (nu nog in concept) een
belangrijk kader voor de fysieke verbetering van de wijk, als onderdeel
van de integrale wijkaanpak Samen voor Overvecht. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de wijk wordt gewerkt aan een Omgevings
programma. Dit is een uitwerking van gemeentelijk beleid zoals is
vastgelegd in de Omgevingsvisie Utrecht. Belangrijk daarbij zijn de
opgaven uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040), zoals
de stads brede onderwerpen “Verdichten en vergroenen in balans”,
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“de 10 minutenstad” en “bouwen voor en met de buurt”. Voor
Overvecht bevat de RSU 2040 opgaven zoals betere verbindingen,
meer groen, een verdichtingsopgave ten behoeve van een meer
gemengde woningsamenstelling en het ontwikkelen van stedelijk
knooppunt Overvecht. De ruimtelijke opgaven moeten bijdragen
aan de integrale wijkverbetering in Overvecht. In het Omgevings
programma wordt dit alles vertaald naar mogelijke ruimtelijke
maatregelen in de verschillende buurten en voor de wijk als geheel.
Daarmee geeft het Omgevingsprogramma richting aan nieuwe
initiatieven in de wijk.
Op dit moment ligt er een concept-Omgevingsprogramma Overvecht.
Om tot dit document te komen is een aantal stappen gezet:
• Formuleren van opgaven voor Overvecht en de buurten op basis
van een data-analyse.
• Aanscherpen opgave op basis van vastgesteld beleid (o.a. de RSU
2040).
• Opstellen ruimtelijke maatregelen.
Dit document geeft veel inzicht in wat er moet gebeuren in Overvecht,
maar geeft nog onvoldoende richting aan de verdichtingsopgave in
relatie tot het groen in de wijk. Het ‘vergroenen en verdichten in
balans’ wordt in 2022 verder uitgewerkt in het raamwerk ‘Openbare
ruimte en groen’, samen met een verdieping op het thema mobiliteit.

projecten: Ivoordreef, De Mix, bij Overvecht Centrum en
Gagelkwartier. Zij onderzoekt momenteel of ze op meer plekken in
Overvecht voorstellen kan doen voor woningbouw. Als dat kansrijk
lijkt, wordt een intentiedocument vastgesteld en wordt het Utrechts
Planproces gevolgd. De gemeente is blij dat de partijen uit
Werkplaats Overvecht langjarig willen meewerken aan de wijkver
betering in Overvecht. Zulke partijen zijn daarin onmisbaar. De partijen
van Werkplaats Overvecht zijn partner geworden in het Wijkakkoord.
Daarin zijn samenwerkingsafspraken vastgesteld en is de rol- en
taakverdeling verhelderd. Naast de partijen van de Werkplaats, is het
Wijkakkoord getekend door wijkplatform Overvecht, het Bewonersplatform Overvecht en de gemeente. De provincie Utrecht en het Rijk
hebben hun steun uitgesproken. Het Wijkakkoord staat ook open
voor toetreding van andere partijen. Werkplaats Overvecht vindt
het belangrijk om breder bij te dragen aan de ontwikkeling van
Overvecht(ers). Zo heeft zij voor Office030/Ontwikkelwerkplaats
jongeren een bedrag van 16.500 euro beschikbaar gesteld als
revolving fund, waarmee de jongeren een renteloze lening kunnen
aangaan voor het opstarten van hun onderneming.

Ontwikkeling app Ontdek Overvecht
(bewonersinitiatief)
Werkplaats Overvecht

Werkplaats Overvecht bestaat uit tien partijen (woningcorporaties,
beleggers en ontwikkelaars) die zich gezamenlijk langjarig inzetten om
met fysieke ingrepen bij te dragen aan de ambities van Samen voor
Overvecht. Werkplaats Overvecht is initiatiefnemer in een aantal
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Overvecht heeft veel te bieden op gebied van natuur, kunst, cultuur,
activiteiten en sport. Helaas weten veel bewoners van binnen én
buiten Overvecht dit aanbod niet of maar deels te vinden. Daarom
heeft bewoner Tim Dekker het initiatief genomen om een app te
ontwikkelen om de inwoners van Overvecht en andere delen van
de stad te informeren over de bezienswaardigheden en evenementen
in de wijk.
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In het afgelopen jaar is de Ontdek Overvecht-app ontwikkeld en
uitgebracht op de Android Play Store. Volgens de Play Store-statistieken zijn er al mensen die de app hebben gevonden en gebruiken.
Er is veel informatie verzameld over de kunstobjecten, parken, muurschilderingen en overige interessante locaties, en dit is zichtbaar
gemaakt in de app. Voor het mogelijk maken van het verzamelen en
beheren van de informatie is een webapplicatie ontwikkeld.
Voor het komende jaar is het doel om een versie uit brengen voor de
iOS App Store van Apple. Dit vereist andere programmeertechnieken
en materiaal om dit goed uit te voeren. Ook zijn er nog verbeteringen
mogelijk op gebied van schaalbaarheid en prestatie van de app. Deze
toevoegingen zijn nodig, voordat er grootschalig gebruik gemaakt kan
worden van de app.
Wanneer deze ontwikkelingen zijn afgerond zal het nodig zijn om
mensen te vinden die willen helpen met het aanleveren en onderhouden van de gegevens in de applicatie. Ook zal er dan een moment
zijn dat de app breder bekendgemaakt kan worden.

Benutting gemeentelijk Vastgoed

De inzet van gemeentelijk vastgoed in Overvecht is een belangrijk
instrument om een bijdrage te leveren aan de ambities van Samen
voor Overvecht. Door integrale pandvisies op te stellen, wordt er
richting gegeven aan de langjarige strategische ontwikkeling van
verschillende leegstaande locaties in Overvecht. Met de ambities
van Samen voor Overvecht als uitgangspunt en specifieke kenmerken
van de onderzochte locaties zijn beoogde ontwikkelconcepten
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opgesteld. Deze worden voor de zomer uitgewerkt door bewoners en
professionals aan de planvorming te verbinden en de financiële haalbaarheid te onderzoeken. Daarnaast zijn het afgelopen jaar resultaten
geboekt met de tijdelijke invulling van leegstaande panden met
initiatieven die een bijdrage leveren aan de ambities van Samen voor
Overvecht.
Gerealiseerd
• Noodlokaal – Piramidedreef 5 – maart 2021
• Attifa verzorgt dagactiviteiten voor ouderen met een migratie
achtergrond. Zij zijn eind 2021 vertrokken en worden ‘vervangen’
door de Oppasmoeders.
• Oppasmoeders (laagdrempelige oppas, zodat ouders ruimte
krijgen om bijvoorbeeld te solliciteren) gebruiken de ruimte vanaf
maart 2022.
• Initiatief van groep ouders in samenwerking met Pozitive die
huiswerkbegeleiding aanbiedt, ook voor ouders.
• Portaal biedt een plek in de buurt waar bewoners van flat
complexen aan de Niger- en Ibisdreef terecht kunnen om bijvoorbeeld rustig te werken vanwege de renovatie van de flats.
• DOCK gebruikt een lokaal voor het opslaan van spullen voor
de weggeefbus en de Ramadanhelden delen vanuit het lokaal
voedselpakketten uit.
• Wij 3.0 – Ghanadreef 2 – april 2021
Wij 3.0 biedt dagactiviteiten, begeleiding naar betaald werk en
opleiding, trainingen en jobcoaching. Het aanbod is bestemd voor
een breed en divers publiek: van mensen die op zoek zijn naar
sociale contacten, structuur en dagritme tot mensen die van werk
naar ander werk willen. Het pand Ghanadreef 2 ligt midden in de
Zambesibuurt. Wij 3.0 zoekt actief naar kansen voor verbinding en
samenwerking met de buurtaanpak Zambesibuurt. Bijvoorbeeld
voor onderhoud van de openbare ruimte of mogelijkheden rond
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sociaal renoveren, of voor onderhoud en inrichting van de
buitenruimte rond het pand.
• Meidenhuiskamer Stichting JOU – Winterboeidreef 10 – januari
2022
Meiden kunnen er terecht voor een praatje met een meidenwerker,
voor activiteiten of voor een bijeenkomst over bijvoorbeeld sexting
of loverboys. De meidenhuiskamer in Overvecht was onderdeel van
het jongerencultuurhuis BOKS aan de Scharlaekendreef. Een vuurwerkbom heeft dat pand tijdens de jaarwisseling echter gedeeltelijk
beschadigd, waardoor de meidenhuiskamer met de meiden zelf
een andere geschikte plek moest zoeken.
Lopend
• Piramidedreef 5
In het pand aan de Piramidedreef willen we terugkerende gezinnen
huisvesten die dakloos zijn. Het pand zal door de Tussenvoor
ziening worden beheerd. We hopen dat de eerste gezinnen in de
zomer daar gehuisvest kunnen worden. Op de Piramidedreef huren
de gezinnen tijdelijk woonruimte met als doel hun leven weer op de
rit te krijgen en dus ook weer vaste woonruimte te zoeken.
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Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
Deelambities
• We zorgen voor een stevige sociale basis waarin mensen elkaar
kunnen ontmoeten, iets doen voor de buurt en elkaar een steuntje
in de rug geven.
• Door maximaal te doen wat nodig is bieden we de beste zorg
en ondersteuning en is deze nog meer op maat (ook gericht op
activering, bijvoorbeeld door te zorgen voor laagdrempelige
ontmoetingsplekken).
• Eerder, sneller en slimmer aanpakken van geldzorgen, zodat bij
mensen ruimte ontstaat om mee te doen.

Citydeal Eenvoudig Maatwerk

‘Utrecht ontregelen’, hoe doen we dat? Hoe maken we het mogelijk
dat professionals van het buurtteam, W&I, U-Centraal, corporaties
etc. kunnen doen wat nodig is in hun begeleiding van de inwoners?
Zowel op het vlak van bestaanszekerheid (wonen, armoede,
schulden, inkomen) als op het snijvlak van wetten, zoals de Wmo en
de Wlz, lopen zij regelmatig aan tegen een complexe systeemwereld
waarin maatwerk geen vanzelfsprekendheid is. Binnen de City Deal
Inclusieve Stad en het vervolg de City Deal Eenvoudig Maatwerk
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(CDEM) zijn daarom diverse doorbraaktafels opgericht om te zorgen
dat buurtteammedewerkers kunnen doen wat nodig is. Er zijn nu
wekelijks doorbraaktafels in Kanaleneiland, Zuilen/Ondiep, Overvecht
en stedelijk voor alle andere wijken. Op deze tafels kunnen wekelijks
2 casussen worden besproken. CDEM ziet in deze wijken een
cruciale succesfactor van de Citydealwerkwijze: De korte lijnen en
het creëren van een ‘wij-gevoel’. Ook het Verwey-Jonker Instituut
constateerde dit in haar evaluatie in 2018. De kracht zit in het
eigenaarschap bij mensen in de wijken, die zelf de meerwaarde zien
van deze aanpak. De stip op de horizon is immers dat de Citydeal en
bijbehorende tafels straks niet meer nodig zijn en ‘doen wat nodig is’
de normaalste zaak van de wereld is Zeker in Overvecht is CDEM
onder de indruk van het enthousiasme en de kwaliteit van de kop
lopers. De City Deal draait daar sinds november 2020 en eind 2021
waren er al 10 casussen op tafel opgelost. Sinds juni 2021 beschikt
de wijk ook over een eigen potje met het geld: het zogeheten
Voorkom erger-potje. In een appgroep kunnen de koplopers en
contactpersonen uit de wijk laagdrempelig met elkaar stemmen over
doorbraken voor inwoners tot 500 euro. In 2021 is het potje 5 keer
ingezet voor o.a. ID-kaarten voor kinderen, de vergoeding van fysiobehandelingen en een nieuw slot. In enkele casussen bleken reguliere
routes ingezet te kunnen worden, zoals een spoedaanvraag bij de
Bijzondere Bijstand of de inzet van een fonds.

3.
Communicatie

4.
Financiën

47

Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht mei 2022

BuurtMaaltijden (bewonersinitiatief)

BuurtMaaltijden bezorgt gezonde maaltijden bij mensen thuis. Ook
is er tijd voor een praatje aan de voordeur bij bewoners die extra
aandacht kunnen gebruiken. Samen met hobby- en beroepskoks
koken bewoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt de
maaltijden. Enthousiaste vrijwilligers uit de buurt bezorgen de maal
tijden. Zo voorkomt Buurtmaaltijden dat er iemand uit beeld raakt, en
wordt eenzaamheid tegengegaan. 1 tot 3 keer per week bezorgen
vrijwilligers bij verschillende bewoners aan de deur. In 2021 is er meer
dan 100 keer gekookt. In totaal zijn er 3.500 voordeurgesprekken en
contactmomenten geweest dankzij de inzet van 385 vrijwilligers.
BuurtMaaltijden heeft namens Hugo de Jonge de Nationale
vrijwilligerstrofee in ontvangst mogen nemen.

Mental Health First Aid-Youth Overvecht

Mental Health First Aid-Youth Overvecht (MHFA-Youth Overvecht)
laat enthousiaste moeders uit de wijk wekelijks bij elkaar komen,
waar zij gecoacht worden om het bewustzijn bij andere ouders over
psychische aandoeningen bij jongeren te vergroten. Hierdoor kunnen
ouders in de wijk psychische aandoeningen sneller herkennen en
tijdig hulp in schakelen.
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Voor de buurt betekent dit dat meer ouders met een migratie
achtergrond snappen:
• Wat jongeren meemaken door de puberteit;
• Wat Psychische aandoeningen zijn;
• Wat zij (ouders) kunnen doen om goed in contact te blijven met
hun kinderen;
• Wat kinderen nodig hebben op goed op te groeien, zoals liefde
en aandacht;
• Wat de hulpverlening kan doen voor hun kinderen;
• Wat een achterstand in hun eigen taalontwikkeling voor
belemmering heeft om hun kinderen te kunnen helpen.
In 2021 konden door de coronamaatregelen niet alle trainingen fysiek
doorgaan. De trainingen online aanbieden, was daarbij geen optie
omdat veel moeders niet digitaal vaardig zijn en vaak ook moeite
hebben met veel woorden. Doordat hun eigen taalontwikkeling vaak
beperkt is tot het dagelijks gebruik ervan, is er veel aandacht voor
de betekenis van sommige woorden nodig. Ook de verhuizing van
De Schakel naar de Rhonedreef zorgde ervoor dat een aantal
moeders afhaakte: de moeders vinden het lastig om naar een andere
locatie buiten hun directe buurt te gaan, omdat ze buiten hun directe
leefomgeving gemeenschapsgevoel en de veiligheid voor deze
trainingen missen. Door het gebrek aan mogelijkheden om de
trainingen fysiek door te laten gaan en de verhuizing, duurde het vrij
lang voordat de trainingen weer opgepakt konden worden. De moeders die de training wel hebben gevolgd waarderen de trainingen erg.
Het geeft veel ‘eye-openers’ en herkenning van signalen en symptomen die zij terug konden herleiden naar hun eigen privésituaties en/of
in hun eigen netwerk. In totaal hebben 30 vrouwen deelgenomen aan
de trainingen. Bijna iedereen heeft de volledige cursus doorlopen,
maar vanwege de coronamaatregelen hebben zij niet allemaal het
examen gevolgd. 10 vrouwen hebben hun diploma gehaald.
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Voor het komende jaar zet MHFA-Y in op extra coaching voor
gecertificeerde moeders en het ontwikkelen van een opfriscursus,
zodat moeders van jongeren met psychische aandoeningen elkaar
kunnen blijven ondersteunen. Daarnaast wordt er gestart met het
ontwikkelen van een samenwerking met formele partijen.

Achter de Voordeur

Vanuit ‘Achter de Voordeur’ zorgt stichting Al Amal voor een laagdrempelige inloop op de Dreef en helpt ze bewoners met praktische
vragen achter de voordeur. Naast dat bewoners op deze plekken
terecht kunnen voor vragen op alle leefgebieden, is er ook ruimte en
tijd om elkaar te ontmoeten. Bewoners leren elkaar via deze inloop
kennen, maken soms ook afspraken om samen dingen te doen en
leren eigen regie te nemen bij het oplossen van problemen. Al Amal
werkt nauw samen met de buurtteams en scholen, en krijgt via hen
veel cliënten doorverwezen voor de informele zorg. In 2021 hebben
ze 193 bewoners bereikt via het open huis op de Dreef.
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Veilige Buurten
Deelambities
• Jongeren kiezen het goede pad en jongerenoverlast neemt af.
• Terugdringen van (ondermijnende) criminaliteit door het herstellen
van de norm en het vergroten van maatschappelijke weerbaarheid.
• Terugdringen van polarisatie en radicalisering.

Voorkomen dat jongeren ‘kiezen’ voor een criminele
carrière (Regio Deal)

In 2021 is met middelen vanuit de Regio Deal extra ingezet op het
vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijning en het voorkomen
dat jongeren worden aangetrokken door (drugs)criminaliteit.
Voor het onderwijs is een gevarieerd aanbod ontwikkeld, gericht op
verschillende thema’s binnen veiligheid. Er wordt ingegaan op de
verleidingen die er zijn en hoe jongeren deze kunnen weerstaan.
Daarnaast is er ook aandacht voor digitale weerbaarheid. Het
afgelopen jaar is met veel scholen in de wijk Overvecht contact
gelegd. Het aanbod voor de scholen is positief ontvangen. Zowel
vanuit het primair onderwijs als het voorgezet onderwijs is er interesse
om meer te willen doen met dit onderwerp. Corona heeft gezorgd
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voor vertraging, maar toch konden we op 1 basisschool starten met
Kapot Sterk. Hiermee willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie
de jonge jeugd bewustmaken van de gevaren van een loopbaan in de
drugscriminaliteit. In 2022 is de doelstelling om op meerdere scholen
te werken aan deze weerbaarheid.
Om de weerbaarheid van ondernemers te vergroten en om mis
standen tegen te gaan, is in 2021 het BUIT (Bestuurlijk Utrechts
Interventie Team) gestart in Overvecht én zijn er zogeheten ‘Knock
and Talk’-gesprekken gevoerd. Bij de Knock and Talk-gesprekken
gaan we, samen met onze partners, letterlijk aan de deur in gesprek
over de risico’s en gevolgen van ondermijning. De verwachting is dat
signalen van ondermijning hierdoor sneller worden herkend, gemeld
en vervolgens waar mogelijk aangepakt. In 2021 zijn ongeveer 50 van
deze gesprekken gevoerd in Overvecht.
Het BUIT heeft specifiek extra aandacht voor Overvecht en werkt
samen met partners, zoals Politie en Belastingdienst. In 2021 zijn er in
Overvecht door het BUIT 32 unieke adressen gecontroleerd. Hierbij
zijn in 11 gevallen overtredingen geconstateerd, zoals het faciliteren
van criminele activiteiten, illegale bewoning en strijdigheid met het
bestemmingsplan. Daarnaast zijn 5 zaken nog in onderzoek of overgedragen aan andere afdelingen en/of partners.

3.
Communicatie

4.
Financiën

49

Voortgangsrapportage Samen voor Overvecht mei 2022

Daarnaast wordt onverminderd ingezet op jeugdoverlast en
-criminaliteit. Deze aanpak is gericht op grenzen stellen en het bieden
van kansen en perspectief en vindt in toenemende mate plaats in
nauwe samenwerking met professionals, maar ook rolmodellen,
sleutelfiguren en wijkpartijen zoals Bourdif Gym, Collosseum en SVO
De Dreef. In 2021 is ingezet op twee problematische jeugdgroepen.
In 4 gebieden waar jeugdgroepen elkaar opvolgen wordt door JOU
en Dock geïnvesteerd in risicojeugd in de leeftijd van 10-14 jaar om te
voorkomen dat er nieuwe problematische jeugdgroepen ontstaan.
De grote daling van de jeugdoverlast (zie monitorapportage) is te
verklaren door de extra inzet op activiteiten door diverse organisaties
in de wijk. Daarnaast heeft het lachgasverbod en extra inzet vanuit
Samen Krachtig op de jongvolwassenen die nog niet bereikt werden
een positief effect gehad op de ervaren overlast. Tenslotte zet de
trend zich voort dat de jeugd zich van de straat verplaatst naar de
online wereld.
Ondanks deze positieve ontwikkeling blijven we ons zorgen maken
over jeugd die zich op steeds jongere leeftijd snel doorontwikkelt
richting de zwaardere (drugs)criminaliteit. Dit is de reden dat in 2021
een expert is aangesteld die zich richt op een persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 27 jaar die al met één been
in de criminaliteit staan of dreigen door te groeien. Op dit moment
hebben ongeveer 20 jongeren uit Overvecht een persoonsgerichte
aanpak.
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Lachgasverbod

In Overvecht zorgt het gebruik van lachgas in de openbare ruimte
voor veel overlast en daarnaast zien we de schrijnende gevolgen
van lachgasgebruik. In januari 2021 hebben we een lachgasverbod
ingesteld in Overvecht, net als in drie andere Utrechtse wijken. Uit de
evaluatie van het lachgasverbod blijkt dat het aantal overlastmeldingen in Overvecht door het gebruik van lachgas is afgenomen sinds
het verbod in werking is. Ook is er in 2021 een grote afname te zien
in het aantal jeugdoverlast-meldingen ten opzichte van 2020. Het lijkt
erop dat het lachgasverbod één van de verklaringen is voor deze
daling. De evaluatie biedt aanknopingspunten voor het uitbreiden van
het verbod (naar de hele stad). Los van deze positieve resultaten is
het beeld van professionals dat lachgasgebruik verschuift van de
straat naar binnenshuis. Ook blijft lachgasgebruik in het verkeer een
aandachtspunt.
Er zijn zorgen en signalen over excessief lachgasgebruik in de
wijk onder kwetsbare jongvolwassenen. Dit gaat om lichamelijke
en psychische klachten door het gebruik, verslavingsgedrag en
multi-problematiek binnen de gezinnen van deze jongvolwassenen.
Gezien deze zorgen zijn we in 2021 in Overvecht een breed overleg
gestart met verschillende betrokken partijen als Jellinek, Samen
Krachtig, huisartsen, jongerenwerk, Buurtteam en Politie. Met de
partijen inventariseren we wat er in de wijk gebeurt vanuit de verschillende organisaties, hoe partijen elkaar beter kunnen vinden en wat
aanvullend nodig is voor deze doelgroep.
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Samen Sterk

Per 1 februari 2021 is het samenwerkingsproject met Stichting
JoU en Bourdif Gym volledig opgestart. Het doel van het project is
het versterken van de sociale samenhang, meedoen en bewegen,
talentenontwikkeling en het verminderen van overlast. Dit door te
werken aan het zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, respect,
(fysieke) afleiding en focus, mentale training en structuur te bieden.
Zij richten zich op jongeren in een kwetsbare situatie die onvoldoende
participeren in de samenleving. Vaak door verveling, het missen van
perspectief of ontbreken van ouderlijk gezag. Uiteindelijk uit zich dat
in het maken van verkeerde keuzes, zoals overlast op straat of
deelname aan criminele activiteiten.
Door de expertise en het imago van Bourdif Gym aan het pedagogische programma van stichting JoU te verbinden worden jongeren in
een kwetsbare situatie letterlijk en figuurlijk verantwoord en structureel
‘in beweging’ gebracht. ‘Actief meedoen’ is een belangrijk onderdeel
van de aanpak, waardoor de zelfredzaamheid en participatie gestimuleerd wordt.
Twintig jongeren (18+) worden via het intensieve traject begeleid.
Zij zijn bekend bij verschillende instanties en zijn helaas (mede)verantwoordelijk geweest voor overlast in de wijk. Al snel werd duidelijk dat
in dit traject sprake was van meervoudige problematiek en daarvoor
een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk was. Met hele korte lijnen
tussen betrokken partijen, veel uitwisseling en snel kunnen schakelen.
Door in de gym zware kickbokstrainingen te voltooien en positief te
stimuleren, zijn jongeren fysiek sterker geworden. Ook werden sociale

1.
Kansen

2.
Langjarig werken
Langjarig
werken
aan ambities
aan
ambities

vaardigheden aangeleerd, doordat er ook in teamverband werd
getraind. De 1-op-1 trainingen zorgen daarentegen weer voor
persoonlijk contact en het gesprek met de hoofdtrainer. Het imago
van de hoofdtrainer (Khalid Bourdif) heeft een positieve werking op
jongeren en dat heeft bijgedragen aan het succes van dit project.
Respect en discipline staan centraal. Er zijn regels die gerespecteerd
moeten worden: zo zijn er afspraken over te laat komen, persoonlijke
hygiëne en specifieke huis- en veiligheidsregels. Dit zorgt voor structuur en routine die de jongeren nodig hebben. Stichting JoU speelt
een belangrijke rol in het begeleiden van deze jongeren. Denk hierbij
aan hulpvragen over scholing, werk, algemene ontwikkeling etc. Op
deze manier vullen beide partijen elkaar goed aan.
Dit project heeft gezorgd voor een enorme verbetering in de sociale
samenhang, meedoen en bewegen en het verminderen van overlast
in de wijk Overvecht. Het aantal meldingen van overlast in het jaar
2021 is sterk verminderd ten opzichte van het jaar 2020.
In februari 2022 is de Gym verhuisd naar een nieuwe, grotere locatie
aan de Sint Laurensdreef op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht.
Hier is ook een huiskamer gecreëerd waar jongeren ná hun training
zonder verplichtingen samen kunnen komen. Voor jongeren die thuis
geen mogelijkheid hebben om met vrienden op de bank te zitten, is
het belangrijk dat ze een plek hebben om in ongedwongen sfeer bij
elkaar te zijn.
Maandelijkse workshops ASA-dreven en SSS-dreven
De maandelijkse workshops voor jongeren (10-17 jaar) op de ACAen SSS-dreven waar Bourdif Gym sportworkshops heeft verzorgd
zijn drukbezocht. Er is vanuit de jongeren een grote behoefte aan
dit soort sportactiviteiten. De workshops bestaan niet alleen uit kickboksen. Khalid Bourdif vertelt ook over zijn leven. Het doel was om
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door middel van deze workshops 200 jongeren per jaar te bereiken.
Zelfs met de coronastop is dit doel snel bereikt. Dit is duidelijk zichtbaar op alle foto’s/video’s die breed verspreid zijn via verschillende
socialmediakanalen.
Coronamaatregelen
De coronamaatregelen maken het uitvoeren van het jongerenproject
moeilijker. Om deze jongeren te kunnen helpen is het nodig om
intensief te bouwen aan relaties en vertrouwen. Echter, door de maatregelen en de benodigde QR-code (die veel jongeren niet hebben
door een gebrek aan vertrouwen in het vaccin) was Bourdif Gym
gedwongen om een deel van de jongeren te weren van de Gym,
terwijl juist zij de hulp het hardst nodig hebben. Door creatief te zijn is
het Bourdif Gym gelukt om het project toch door te zetten. Daarnaast
heeft de Gym de afgelopen jaren bewezen veilig en verantwoord
trainingen aan te kunnen bieden aan grote groepen. Nu de gym per
7 februari verhuisd is naar een pand van bijna 900 m2 (bijna 5x groter
dan de huidige gym) zal het risico op besmetting nog kleiner worden.
Stichting JoU en Bourdif gym zetten dit project graag voort met eventuele uitbreiding.

• Tegengaan jongerenoverlast: vanwege hun positie in de wijk zijn de
wijkboa’s onderdeel van de aanpak jeugdgroepen. Ze zijn zichtbaar
aanwezig, kennen de jongeren op straat, onderhouden het contact
en treden waar nodig handhavend op.
• Buurtspecifieke, hardnekkige problematiek: bijvoorbeeld bij
complexe overlast rondom winkelcentra kunnen de wijkboa’s een
gerichte rol spelen in een integrale aanpak. Hierbij werken de
wijkboa’s intensief samen met andere partners waarbij verschillende partners de inzet op elkaar afstemmen en elkaar versterken
waar nodig.
• Signaleringsfunctie: de wijkboa’s hebben een ogen-en-orenfunctie,
bijvoorbeeld als het gaat om het herkennen van ondermijning. Ze
treden hierbij integraal op met partners als politie en belastingdienst
om een zo groot mogelijk effect te bereiken.
In 2022 hervatten de wijkboa’s hun maandelijkse spreekuur in buurthuis De Boog (Zambesibuurt), dit lag in 2021 stil vanwege corona.

The Colosseum gym
Extra wijkboa’s

Overvecht heeft vier vaste wijkboa’s, terwijl de overige wijken er
maximaal twee hebben. Deze éxtra inzet in Overvecht wordt mogelijk
gemaakt door middelen van Samen voor Overvecht. De speerpunten
van deze extra inzet zijn:
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In de zomer van 2021 is de gemeente een samenwerking gestart met
The Colosseum Gym in Overvecht. Hier kunnen jongeren en jongvolwassenen met een crimineel verleden een bijzondere opleiding krijgen
tot leraar kickboksen of mixed martial arts.
De begeleiding is intensief, veeleisend, maar biedt ook veel. De
sport wordt ook gebruikt als een soort dagbesteding met de structuur
die deelnemers nodig hebben voor het behalen van hun doel. Het
programma is maatwerk.
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Inmiddels volgen acht jongeren het programma. Het begeleidingsteam heeft ruimte voor maximaal het dubbele aantal. Een eerste
succesverhaal is er al. Een criminele jongere met een gevangenisstraf
en een enkelband is gaan werken in een sportschool en geeft
daarnaast voetbaltraining. Het lukte hem zelfs sneller dan de twee
jaar die eigenlijk voor het programma staat.

hebben bezorgde ouders contact opgenomen voor hun kinderen
die verslaafd zijn aan lachgas.
• Contact gemaakt met de jongeren door de wijk in te gaan. Op
verschillende plekken in de wijk werden jongeren in groepjes aangetroffen die overmatig lachgas gebruiken. Ze zijn vervolgens
uitgenodigd in het pand van Samen Krachtig.

Sport gebruiken als middel om iemands gedrag te veranderen is een
van de manieren waarop de gemeente de criminaliteit in de stad aanpakt. Met die aanpak wil de gemeente de veiligheid en leefbaarheid in
de stad vergroten. De opleiding bij The Colosseum Gym in Overvecht
is onderdeel van de Persoons Gerichte Aanpak. Samenwerking met
partners op de gebieden van zorg en veiligheid staat voorop. Bij The
Colosseum Gym zijn dat de gemeente, de reclassering, de politie,
jongerenwerk JoU en de sociaal makelaars van welzijnsorganisatie
DOCK.

In dit pand wordt ook een inloop en thema-avonden georganiseerd,
en kunnen deze jongeren zich terugtrekken voor rust en ontspanning.
Ook heeft Samen Krachtig ervaringsdeskundigen ingezet om het
gesprek te voeren met jongeren. Soms individueel, soms in groepsverband. De setting in het pand sloot aan bij de belevingswereld van
de jongeren, waardoor ze konden ventileren over hun lachgasgebruik
en onderliggend problematiek. Wat opvalt is dat deze jongeren vaak
ook een combinatie van problemen hebben en naast lachgas ook
andere middelen gebruiken (blowen, drank, shisha etc.)

Werkwijze
Vanuit Krachtwijken begeleidt een jongerencoach kwetsbare jongeren
van de wijk Overvecht die met lachgasproblematiek te kampen hebben. De werkwijze daarbij is laagdrempelig, onbevooroordeeld en
diversiteitssensitief.

Van wantrouwen naar vertrouwen
Kwetsbare jongeren wantrouwen vaak instanties. Daarom heeft de
jongerencoach in de kern ingezet om een vertrouwensband aan te
gaan. Door hun vertrouwen te winnen, lukte het in enkele gevallen om
een afspraak te maken bij de huisarts en GGZ. Door het wantrouwen
wensten de jongeren ook dat de coach met ze meeging. De meeste
jongeren hebben of het traject bij verslavingszorg al doorlopen of zijn
compleet wantrouwig richting reguliere hulpverlening (geworden).
Opvallend genoeg staan deze jongeren wel altijd open voor een
gesprek met een geestelijke verzorger.

De jongerencoach heeft:
• Social media ingezet zodat jongeren veilig hun verhaal kwijt
konden. Ze konden ook uitgenodigd worden voor een gesprek.
• Flyers met info verspreid in de wijk en via social media. Daarbij

Samenwerking
In het kader van een samenwerkingsverband heeft de jongerencoach
gesprekken gevoerd met Stichting JoU, Jellinek, GGZ, Politie, Buurtteam, moskeeën. Ook is er een positieve samenwerking gestart met

Samen Krachtig (bewonersinitiatief)
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ABC Altrecht (vroege psychose). Scholen hebben Samen Krachtig
gevraagd voorlichting te geven over lachgas (Trajectum College en
basisschool de Schakel). Ook is Samen Krachtig gevraagd door
Humanitas om voorlichting te geven aan “hun” jongeren. Het streven
is om dit in de toekomst verder uit te bouwen voor een constructieve
aanpak van de lachgasproblematiek.
Resultaten
Een van de resultaten is dat er acht jongeren zijn bereikt voor
intensieve begeleidingsgesprekken en tijdens de inloop komen er
15-20 jongeren. Hier bouwt Samen Krachtig aan het vertrouwen en
pakken zij de individuele begeleiding op als de jongere dit wil. Een van
de succesverhalen is dat een lachgasgebruiker na een traject voor
psychische hulp te hebben doorlopen een eigen onderneming is
gestart. Andere gebruikers hebben zich na begeleidingsgesprekken
opengesteld voor hulp vanuit familie. Dit had een verzoenend effect,
zij lieten hun geld beheren en hebben meer rust gekregen in de thuissituatie en zij hebben een positievere zingeving hier aan overgehouden. Daarnaast heeft Samen Krachtig afgelopen maanden ingezet op
voorlichtingen over lachgas aan ouders. Hier kwamen veel vragen uit
van ouders, men wil meer informatie/handvatten voor hunzelf en voor
hun kinderen. De aanpak van Samen Krachtig begint in de wijk vorm
te krijgen en bekend te worden.
Toekomst
Voor een effectievere aanpak is het belangrijk dat er een team samengesteld wordt om de problematiek in Overvecht beter aan te pakken.
Een dag in de week is te weinig om een groot verschil te kunnen
maken. De kans op terugval is enorm groot, genoeg tijd voor intensieve begeleiding is daarom nodig. Op dit moment worden er ook
jongeren vanuit Kanaleneiland. Zuilen etc. naar Samen Krachtig
verwezen. Ondanks een gebrek aan middelen proberen zij wel de
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jongeren te ondersteunen. Er is merkbaar behoefte aan de aanpak
van Samen Krachtig, dit is een aandachtspunt. Ook wordt er ingezet
op de doelgroep meisjes en ouders, want ook hier is behoefte aan
begeleiding rondom lachgas en willen ze meer inzetten op voor
lichtingen in het kader van preventie. Tot slot willen ze beter gaan
samenwerken met de organisaties die op andere gebieden deze
jongeren kunnen helpen (bijvoorbeeld buurteam).

• Koffie met wijkagent: In 2020 is er gestart met koffie met een
wijkagent bij de Mc Donalds in het winkelcentrum Overvecht. Nu,
na de coronaperiode, is het mogelijk om één keer per maand met
de wijkagent te spreken. Op deze manier kunnen bewoners hun
zorgen over de wijk laagdrempelig bespreken met de politie en
de gemeente.

Overige inzet

Binnen een aantal andere kansen en initiatieven wordt ook gewerkt
aan de ambitie Veilige Buurten, zoals:
• Inzet van de gebiedscoördinator Bedrijventerrein Nieuw Overvecht,
(zie Kans Bedrijventerrein Nieuw Overvecht).
• De Buurtaanpak Zambesidreef en Themadreven (zie kans
Buurtaanpakken).
• Flatcoach: Voornemen is om per 1 april 2022 een flatcoach in te
zetten op de Ankaradreef. In deze portiekflat zijn momenteel flinke
problemen met de leefbaarheid (ondermijnende activiteiten, overlast, veel kwetsbare bewoners en geen verbinding tussen buren).
Zie hiervoor ook het project Veelzijdig wonen onder de ambitie
Plezierig wonen in een meer gemengde wijk.
• Eenheid: In 2021 hebben Stichting JoU en SVO De Dreef (voetbal)
het project Eenheid opgestart, waarbij jongeren in een kwetsbare
positie kunnen werken aan hun zelfredzaamheid en persoonlijke
ontwikkeling, zodat zij makkelijker kunnen kiezen voor het goede
pad. Zie hiervoor ambitie perspectief voor de jeugd versterken,
Jongerenwerk Utrecht (JoU).
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Meedoen en Ondernemen
Deelambities
• Iedereen doet mee, van activering en scholing tot werk. We sluiten
aan op de motivatie en talenten van bewoners. De kansen van
scholing, werk en ondernemen in Overvecht zelf worden benut.
• We verbinden vraag van werkgevers aan talenten van bewoners.
Bewoners zien mogelijkheden om aan werk te komen, een
opleiding of stageplek te vinden.
• We zorgen voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat.
We willen dat alle bewoners van Overvecht actief meedoen in de
maatschappij. We werken vanuit een netwerk aan partners (UWV,
buurtteams, DOCK, Pozitive, gemeente/Werkbeweging, JOU, DOCK
030) samen om zoveel mogelijk bewoners die geen werk hebben
stappen naar werk te laten zetten met een reguliere baan of opleiding
als ultiem doel. We combineren daarbij een aantal herkenbare laagdrempelige locaties (Werkwinkel en 030Office) met een outreachende
aanpak (Pozitive, Focus, outreachend team Werkwinkel) om zo veel
mogelijk werkzoekenden te bereiken en op maat te kunnen helpen.

Motie M19 Samen scoren voor Overvecht

Op 12 oktober 2021 informeerden we u over de voortgang op motie
‘Samen scoren in Overvecht’. Zoals afgesproken wordt in deze
rapportage ingegaan op de inzet op sport en bewegen in Overvecht.
In eerdere hoofdstukken werd al geschreven over kinderen en
jongeren in de sport in Overvecht, het ontstaan van samenwerking
rondom gezondheidscentrum Amazone en zwembad De Kwakel, en
de ontwikkelingen op Sportpark Vechtzoom. Deze ontwikkelingen
ondersteunen we. Ook SportUtrecht heeft volop ingezet om – samen
met partners – de niet sportende Overvechter aan het sporten en
bewegen te krijgen. Verder zijn er diverse initiatieven beschreven
waarbij sport als middel wordt ingezet om de perspectieven voor
jeugd te versterken, zoals Bourdif Gym, Lareej en Eenheid. Hierdoor
zijn er veel verschillende sportactiviteiten ontstaan, wordt sport meer
en meer onderdeel van de wijkaanpak en dragen sportverenigingen
en andere sportaanbieders daar op een positieve manier aan bij.
Uit de Kenniskring Sport en Bewegen kwam de wens naar voren om
een coalitie te vormen voor zwemles en sport. In het najaar is deze
coalitie gestart met zwembad De Kwakel, brede scholen, Project O
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en Sportcollege ROC Midden Nederland als partners. Aan de ene
kant om ervoor te zorgen dat meer kinderen in Overvecht hun zwemdiploma halen, aan de andere kant om kinderen ook de kans te
bieden om naast zwemles ook een andere sport te beoefenen. We
brengen in kaart welke drempels worden beleefd. Met partners wordt
geprobeerd deze weg te nemen. Hiermee wordt in 2022 doorgegaan.
Ook wordt samen met SportUtrecht in 2022 een kerngroep Sport
gevormd, waarmee ontwikkelingen in de wijk worden gevolgd, en
waarmee waar nodig wordt ingezet op het verstevigen en vernieuwen
van het netwerk rondom sport.
Voor het activiteitenplan Gezondheidsbevordering Overvecht De Dreef
heeft het Leger des Heils subsidie ontvangen vanuit Versneld Ver
nieuwen met als doel het bevorderen van de fysieke en mentale
gezondheid van buurtbewoners in Overvecht, het bevorderen van een
gezonde leefstijl én een veilig leefklimaat op de Dreef. Activiteiten
bestaan uit het aanbieden van wekelijkse bewegingsactiviteiten,
mindfulness en tuinactiviteiten gericht op ontmoeting en bewust
wording van een gezonde leefstijl en omgaan met elkaar. De doelgroepen zijn bewoners met een psychische kwetsbaarheid, jongeren
in een kwetsbare positie en ouderen in een kwetsbare positie.
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SportUtrecht

SportUtrecht heeft als doelstelling om niet-sportende Overvechters
aan het sporten en bewegen te krijgen (en te houden), en streeft naar
vitaliteit als vast onderdeel van het leven. Om bewoners in een kwetsbare positie vanuit hun huidige situatie (sociale- en medische basiszorg) naar de wenselijke nieuwe situatie (zelfstandig bewegen in de
wijk) te brengen, zet SportUtrecht beweeg- en vitaliteitsmakelaars in.
De prioriteit ligt bij de mensen voor wie de stap naar zelfstandig
sporten en bewegen om uiteenlopende redenen niet vanzelfsprekend
is. Ook zetten ze in op een vroege bewustwording bij kinderen van
een gezonde leefstijl en de kracht van sport. SportUtrecht bereikt
haar doelstelling door sporten, bewegen en een gezonde leefstijl te
promoten, verschillende partijen met elkaar te verbinden en advies en
ondersteuning te geven binnen het domein van sport en bewegen.
De volgende activiteiten worden daarbij uitgevoerd:
• De beweeg- en vitaliteitsmakelaars bespreken met mensen in een
kwetsbare positie en ondersteunende welzijnsorganisaties gezonde
leefstijlthema’s en zorgen ervoor dat ze aan gezonde leefstijlaanbod
kunnen deelnemen. Ook is de beweeg- en vitaliteitsmakelaar
aanspreekpunt voor alle sport- en beweegvragen voor bewoners in
Overvecht en verwijzen ze op maat de doelgroep naar het juiste
aanbod door.
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• SportUtrecht zorgt met partners dat er extra (passend) aanbod
wordt opgezet voor de Overvechter die dat het meeste nodig heeft,
zowel voor kinderen als voor volwassenen. Daarvoor zijn ze in
gesprek met bewoners (focus op kwetsbare jeugd en andere
kwetsbare groepen) over hun vragen en behoeften. Sportaan
bieders in de wijk worden hier nadrukkelijk bij betrokken. Zij maken
inzichtelijk welk beweegaanbod er is voor bewoners en partner
organisaties in de wijk.
• In samenwerking met partners werkt SportUtrecht aan het
‘versterken van het normale leven’. SportUtrecht reikt bewoners
een alternatief voor medische zorg aan, door hen in contact te
brengen met sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Daarbij
sluiten zij aan bij de wensen van onze zorgpartners en zijn vroeg
tijdig bij hen in beeld.
• Specifiek voor de oudere bewoners van de wijk, maakt
SportUtrecht deel uit van het kernteam van de Alliantie Senior
vriendelijke Overvecht dat als doel heeft de leefbaarheid voor
ouderen in Overvecht te bevorderen.
• Buurtsportcoaches verzorgen in de wijk kennismakingsactiviteiten
en sportactiviteiten voor de jeugd. Ze hebben daarbij een signa
lerende rol en worden door de beweeg- en vitaliteitsmakelaar
geholpen bij het doorverwijzen naar partnerorganisaties en passend
sport- en beweegaanbod in de wijk.
• Aanbieden en uitvoeren van FitGaaf!: een programma dat ouders,
kinderen en jongeren helpt om gezonde keuzes extra leuk en
aantrekkelijk te maken.
• Het bieden van kansen voor jeugd om werkervaring bij
SportUtrecht op te doen door middel van stageplaatsen, vrij
willigerswerk en het worden van een Krajicek Scholarshipper.
Het hele jaar door is SportUtrecht goed in contact gebleven met de
Overvechtse sportaanbieders. Hierdoor was in beeld wat de vragen
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en behoeften waren. Waar nodig konden ze de aanbieders steunen
om hun leden te behouden en hun aanbod zoveel mogelijk voort te
zetten ondanks de coronamaatregelen. In samenwerking met partners (o.a. Zimihc, Lokalis, bredeschool, onderwijs en zorgpartners)
besteedde SportUtrecht in 2021 extra aandacht aan kwetsbare
groepen (jeugd en volwassenen); meer passend aanbod voor meiden
en het beter benutten van de buitenruimte voor sport en bewegen.
Bijvoorbeeld door het organiseren van bootcamps op de Playground
voor kinderen vanaf 12 jaar, maar ook door het stimuleren van
het maken van wandelingen voor vrouwen die niet willen of kunnen
sporten.
Daarnaast is FitGaaf! in 2021 verder uitgevoerd. FitGaaf! is een
effectief programma om het uithoudingsvermogen onder kinderen
van 6 tot 12 jaar met overgewicht of obesitas te verbeteren. Het
programma is zo effectief dat alle deelnemende kinderen het
afmaken. Ook kunnen kinderen door de inzet van SportUtrecht na
het programma een passende sport kiezen waarmee de verbeterde
leefstijl volgehouden kan worden. Voor het maken van de sportkeuze
maakt SportUtrecht gebruik van de I-Like app van het sportkompas.
2022
In 2022 gaat SportUtrecht door met het stimuleren van sporten
en bewegen. Naast alle eerder genoemde activiteiten onderzoekt
SportUtrecht in 2022 met partners als het Trajectum, JoU, sport
aanbieders en leerkrachten hoe ze kinderen die nog niets aan
sport doen kunnen stimuleren om dat wel te gaan doen. Ook zal er
aandacht zijn voor de steeds alarmerendere signalen dat steeds
meer kinderen (ook onder 4 jaar) als gevolg van corona overgewicht
hebben. Tot slot draagt SportUtrecht komend jaar bij aan activiteiten
rondom de Vuelta en Utrecht900.
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Pozitive

De Overvechtse zzp’er Pozitive heeft de afgelopen jaren zijn succesvolle aanpak om Overvechters te helpen bij het vinden van een baan,
opleiding of stage, voortgezet. Pozitive begeleidt met zijn aanpak
OOK (Op Orde Komen) Overvechters niet alleen bij het vinden van
een baan of opleiding, maar ook op andere leefgebieden die een
belemmering (kunnen) zijn om sneller en duurzamer een baan te
vinden. Daarnaast kunnen mensen die door Pozitive begeleid worden
trainingen en cursussen volgen over onder andere administratie,
persoonlijke coaching en begeleiding, sollicitatietraining; commu
nicatie en praktische vaardigheden zoals digivaardigheden en
Nederlandse taal.
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Werkbeweging (Extra middelen Regio Deal)

Pozitive is aangesloten bij de Werkwinkel om nog meer Overvechters
te kunnen helpen, ondersteunen en begeleiden naar een baan of
opleiding. Dit doet Pozitive door het voortzetten van zijn
outreachende werkwijze door informatie en hulp aan te bieden op
straat, in goed bezochte winkels en aan ondernemers in de wijk.

De ambitie van de extra inzet op de Werkbeweging in Overvecht
is om mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
(arrangement 3) te ondersteunen richting werk. Door de complexe
multiproblematiek is de behoefte veelzijdig en niet alleen gericht op
het vinden van een baan, maar ook op het wegnemen van belemmer
ingen ernaartoe. Dit vraagt om vernieuwende vormen van samen
werking tussen bedrijfsleven, gemeente, UWV en UW-bedrijven,
waarbij maatwerk en het wegnemen van knellende regels centraal
staan. De insteek is daarom om de komende vier jaar pilots en
experimenten op te zetten die de afstand tot de arbeidsmarkt van
werkzoekenden in Overvecht verkleinen. Vier uitgangspunten worden
gehanteerd: 1) We stellen de leefwereld van mensen centraal, 2) We
doen wat nodig is, 3) We gaan uit van mogelijkheden (talenten) van
mensen en 4) We streven naar eenvoud. Werk en Inkomen heeft
samen met alle belangrijke partijen in de wijk geïnventariseerd waar zij
verschil kunnen maken voor deze doelgroep in Overvecht. Er wordt
gewerkt aan de volgende experimenten:

Resultaten periode januari 2021 tot april 2022
In totaal hebben 136 personen een eerste gesprek gehad. Daarvan
hebben 109 personen besloten verder advies, begeleiding of
ondersteuning te willen ontvangen. 64 Overvechters zijn hierdoor
geholpen aan een baan of stage. (57 mensen zijn begeleid naar werk,
2 mensen naar een stage en 5 mensen hebben zich ingeschreven
bij een opleiding.)

Doorbraakpotje werk
Dit ‘potje’ is bedoeld om hulpverleners de kans te geven om snel
en met minimale verantwoording deze kleine problemen ‘klein’ te
houden. Ze krijgen daarom toegang tot ‘bureaucratievrij geld’ (tot
€ 500,- per inwoner) dat ze mogen inzetten om doorbraken richting
werk te realiseren. Het team krijgt hiervoor minimale spelregels mee.
In 2021 zijn 9 casussen ingediend.
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Beroepentuin
Om mensen tot de arbeidsmarkt beter te begeleiden, hebben we
vanuit de Regio Deal extra middelen ontvangen voor de Beroepentuin. In samenwerking met Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht
is met de Beroepentuin in Overvecht een samenwerking aangegaan
om het opleidingstraject toegankelijker te maken voor mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2021 hebben 20 inwoners
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelgenomen, met hieruit
voortvloeiend formele samenwerkingsafspraken met unit Werk. Voor
meer informatie over de resultaten van de Beroepentuin zie de kans
Bedrijventerrein Nieuw-Overvecht.

Schulden
In Overvecht wonen ongeveer 365 mensen die in arrangement 3
(mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt) zitten, problematische schulden hebben en daarbij géén hulp ontvangen.
Het is goed mogelijk dat de aanpak van schulden voor deze mensen
dé doorbraak naar werk is. Dit willen we met 3 tot 5 casussen uitproberen. De uitvoering hiervan blijkt lastig door de verschillende werkwijzen van werkmatchers en trajectbegeleiders Schulddienstverlening. In
2022 hebben 10 werkmatchers meer dan 50% van hun cliënten
in Overvecht, waardoor samenwerkingen specifiek voor Overvecht
gerealiseerd kunnen worden.

Ondernemers voor Overvecht
Vier bedrijfsadviseurs van het WerkgeverServicePunt zetten in
Overvecht een werkgeversnetwerk genaamd ‘Ondernemers voor
Overvecht’ op. Dat is een pool van lokale ondernemers die
a.) (leer-/)werkplekken aan werkzoekenden uit Overvecht willen
bieden; en
b.) mee willen denken over (werkgevers)instrumenten die zowel
werkgevers als werkzoekenden hierin kunnen ondersteunen.
Er zijn 14 werkgevers die gezamenlijk 60 werk(ervarings)plekken
hebben aangeboden.

Kinderopvang
Door de onvoorspelbare wachtlijsten bij kinderopvang ontstaat er een
probleem voor alleenstaande ouders om te gaan werken. We zien dat
zij vaak behoefte hebben aan een soort ‘overbruggingsperiode’ als zij
weer aan het werk willen, maar de kinderopvang niet geregeld krijgen.
Vanwege de lange wachtlijsten, de hoge en vaste kosten en de angst
voor administratieve lasten, is de reguliere opvang voor deze ouders
vaak geen goede optie. Om dit op te lossen is in 2021 gewerkt aan
een pilot met als doelstelling om tijdelijke kinderoppas en begeleiding
naar duurzame kinderopvang aan te bieden, zodat ouders stappen
richting werk kunnen zetten. Samen met de afdeling VGU zijn de
randvoorwaarden in kaart gebracht en is een pand gevonden dat in
2022 opgeknapt zal worden door WIJ 3.0. In het pand kunnen de
Oppasmoeders straks dagelijks maximaal 6 kinderen opvangen van
4-11 jaar.

Jobmaatjes
Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is regelmatig
een intensievere begeleiding nodig dan nu kan worden geboden.
Er is behoefte aan een maatje met de focus op (stappen naar) werk.
Jobmaatjes is als de meest geschikte partij daarvoor naar voren
gekomen. Met de Jobmaatjes zijn in 2021 42 inwoners bereikt, waaronder 9 statushouders en 12 jongeren. Eind 2021 zijn 12 jongeren
gestart met hun maatje.
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Aanpak Digivaardigheden
In de aanpak om digivaardigheden te vergroten zijn sinds september
2021 14 mensen op het spreekuur geholpen. Hiervan zijn 10 mensen
met een computercursus gestart.
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2022
Succesvolle pilots doorzetten en aan de slag met nieuwe concrete
acties. We bereiden momenteel de volgende experimenten voor:
• Een alternatieve vorm van kinderopvang met de Oppasmoeders.
• Een super outreachend team dat actief de wijk in gaat.
• Casusbesprekingen met werkmatchers die een groot deel van hun
cliënten in Overvecht hebben.
• Een matchtafel in de wijk waar vraag (werkzoekenden) en aanbod
(werkgevers die een plek hebben) makkelijker bij elkaar gebracht
kunnen worden.
• Nog meer laagdrempelige ontmoetingen tussen werkzoekenden en
werkgevers door onder andere Krachtavonden, rondleidingen en
spreekuren bij werkgevers.
• Wijkgerichte data- en kennismanagement op grond van participatie
met afdeling Informatie -en procesmanagement.
• Oriëntatie- en leerwerktrajecten voor ondernemen, leren en werken
(á la Techniek Ontdekhal, maar dan breedsectoraal).

krijgen. Dit kan een eerste stap zijn naar structureel vrijwilligerswerk of
betaald werk. Tegelijk wordt de wijk er wat schoner door.

De uitvoering van de plannen gaan we gaandeweg evalueren, lessen
leren en verbeteren.

Vertrekpunt was de locatie de Strooij, Stroyenborchdreef 12. Vanaf
eind november was dit locatie WIJ 3.0 Ghanaplein, Ghanadreef 2.
Deelnemers werden hier voorzien van de benodigde werkmiddelen
en een werkinstructie door de werkbegeleider. De groep werkte
doorgaans drie uur aan de opdracht. Bij terugkomst ontving elke
deelnemer een onkostenvergoeding van € 2,- per gewerkt uur.

Wijkwerkploeg Overvecht

Het hele jaar door bestonden de groepen uit ‘vaste gezichten’ en
deelnemers die gedurende enkele weken meewerkten. Met de vaste
deelnemers kon de werkbegeleider het best een band opbouwen en
inzicht krijgen in persoonlijke mogelijkheden en behoeften. Enkele
deelnemers zijn of overgestapt naar het Wijkbedrijf van WIJ 3.0 of
hebben met een trajectbegeleider gesproken over mogelijkheden om
vervolgstappen te maken naar vrijwilligerswerk of betaald werk.

De wijkwerkploeg is er voor bewoners die de hele dag thuis zitten en
te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid of op een
andere manier beperkt zijn in hun doen en laten. Deelnemers van de
Wijkwerkploeg trekken als groep de wijk in en rapen onder begeleiding van een werkbegeleider wekelijks afval van de straat in meerdere
buurten. Het werk helpt de deelnemers om structuur en een ritme te
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In 2021 is de wijkwerkploeg van maandag tot en met vrijdag actief
geweest in de wijk:
Wijkwerkploeg
Maandagochtend

Overvecht-Zuid: Neckardreef e.o.

Dinsdagochtend

Overvecht-Zuid: Vulcanusdreef e.o.

Donderdagochtend

Overvecht-Noord: Zambiadreef e.o

Donderdagmiddag

Overvecht-Zuid: Winkelcentrum e.o.

Vrijdagochtend

Overvecht-Noord: Tigrisdreef e.o.

Vrijdagmiddag

Overvecht-Zuid: Winkelcentrum e.o.
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In totaal werkten in 2021 62 deelnemers mee in de Wijkwerkploeg.
Hiervan waren 43 woonachtig in de wijk Overvecht. Er waren 28 deelnemers die een groot deel van het jaar meewerkten, 34 deelnemers
die korter dan een maand meededen. In 2022 richt de Wijkwerkploeg
zich op het werven van nieuwe deelnemers in de wijk met behulp van
flyers en andere nieuwskanalen.

Bbz in de Wijk

In 2021 heeft de Overvechtse sociale onderneming DOK 030 in het
kader van de ambitie Meedoen en Ondernemen gewerkt aan Bbz
in de Wijk. Bbz in de wijk is een samenwerking met Bureau Zelfstandigen van de gemeente Utrecht om de regeling Besluit bijstands
verlening zelfstandigen 2004 in de wijk Overvecht uit te voeren.
2021 was een bewogen coronajaar met verschillende maatregelen die
effect hadden op een grote groep ondernemers en potentiële starters.
Dit betrof zowel zzp’ers als ondernemers met een bedrijfslocatie. Bbz
in de wijk heeft vele ondernemers geholpen met het aanvragen en
verantwoorden van de ondersteuningsmaatregelen zoals TOZO, TVL,
TOGS en TONK. Ook zijn enkele ondernemers geholpen met het
noodgedwongen opheffen en uitschrijven van de onderneming.
Naast deze concrete hulp hebben ondernemers ook veel gehad aan
het gesprek en een luisterend oor. Advies en concrete praktische hulp
werden enorm gewaardeerd. Bezoek op locatie om de situatie en
omstandigheden te bespreken, heeft de ondernemers vertrouwen
gegeven en het gevoel dat ze gehoord en geholpen worden door de
gemeente.
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DOK 030 heeft voor de bezorgde ondernemers twee bijeenkomsten
in kleine setting georganiseerd, om ze te informeren over de regelingen en wat ze kunnen verwachten van de gemeente en overheid.
Op 8 november 2021 is in Overvecht een bijeenkomst georganiseerd
over wijkeconomie. Deze bijeenkomst ging over wat de gemeente
doet om de ondernemers in de wijk te helpen. DOK 030 heeft
geholpen met de voorbereidingen, zoals flyeren bij de wijkonder
nemers en heeft met een stand deelgenomen aan deze avond.
Naast moeilijkheden voor bestaande ondernemers, zag DOK 030 ook
dat het aantal bewoners met plannen voor het starten van een eigen
bedrijf daalde. Vanwege de grote onzekerheid zijn er niet veel mensen
uit de bijstand gestart met een bedrijf, vergeleken met voorgaande
jaren.
Door Bbz in de wijk heeft Dok 030 een expertise op kunnen opbouwen in het begeleiden van statushouders en nieuwkomers. Met deze
expertise heeft DOK 030 het initiatief genomen om het Landelijke
Expertisecentrum Ondernemerschap Statushouders en Nieuwkomers
(www.eosn.nl) op te zetten voor gemeenten, doelgroep en bedrijven.
In dat opzicht heeft Overvecht, dankzij het project Bbz in de wijk, een
landelijke primeur.
Cijfers
In 2021 zijn ongeveer 264 ondernemers en starters gezien en gesproken. Veel van hen zijn ook geholpen en ondersteund. Het aantal
ondernemers uit Overvecht dat met hulp van DOK 030 is gestart met
een eigen bedrijf is 15. Hiervan zijn er 8 met een Bbz-uitkering
gestart, waarvan 2 als parttime ondernemer. De overige starters zijn
vanuit de WW gestart, of waren niet afhankelijk van een uitkering,
omdat bijvoorbeeld de partner werkt of omdat ze nog een studie
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volgen. Zes ondernemers zijn voorbereid en geholpen met een
ondernemingsplan. Allen hebben een Bbz-aanvraag ingediend.
Hiervan is 1 nog in behandeling, 5 zijn afgewezen en 1 is niet in
behandeling genomen. De afgewezen aanvragen hadden meestal
een direct verband met de coronamaatregelen en de onzekerheid
over de levensvatbaarheid van de onderneming.
Het aantal gevestigde ondernemers uit Overvecht die geholpen zijn
met de bedrijfsvoering bedraagt 31. Hiervan zijn 19 bekend bij Bureau
Zelfstandigen i.v.m. met toegekende Tozo- en/of TONK-regeling.
De andere ondernemers zijn veelal geholpen met het aanvragen van
andere regelingen, doorstart, beëindiging of verkoop van de onder
neming. Een groot deel ondernemers is gezien en gesproken op de
eigen locatie of bij DOK 030 om vooral de zorgen te ontnemen en
gerust te stellen. Omdat de hulp en ondersteuning specifiek is voor
Overvechtse bewoners en ondernemers hebben we vele ondernemers buiten de wijk Overvecht moeten teleurstellen. Deze (startende)
ondernemers zijn doorverwezen naar het gebruikelijke aanbod van
Bureau Zelfstandigen.
2022
Ambitie voor 2022 van DOK 030 en daarna is om het ondernemerschap in Overvecht nog beter op de kaart te zetten. DOK 030 wil
een wezenlijke bijdrage leveren aan de wijkeconomie van Overvecht.
Ook willen ze specifieke doelgroepen zoals jongeren en ouderen
meer mogelijkheden bieden om te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap.
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De communicatie van Samen voor Overvecht doen we samen
met álle partners in de wijk. Soms breed in de wijk, soms heel
specifiek, soms een losstaand project en soms in gezamenlijkheid. De
(gezamenlijke) inspanningen zijn gericht op de volgende doelen:
1. Zichtbaar maken van kansen en positieve ontwikkelingen en
daarmee bijdragen aan een beter imago van Overvecht.
2. Verbinden, enthousiasmeren en activeren van bewoners en
stakeholders om zich samen in te zetten voor Overvecht.
3. Informeren van bewoners en stakeholders over Samen voor
Overvecht en de resultaten van de wijkaanpak
Uitgangspunten in de communicatie:
• De focus ligt op kansen.
• We maken positieve ontwikkelingen zichtbaar.
• We brengen een eerlijk, authentiek en herkenbaar verhaal.
• Bewoners staan voorop in de communicatie: Wat levert het op
voor hen?
• Overvecht kent een grote diversiteit. We gebruiken daarom ook
een brede mix aan middelen om mensen te bereiken. Daarnaast
hebben we aandacht voor inclusief communiceren.
• Communicatie is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen
Samen voor Overvecht. De communicatiestrategie maken we
samen met betrokken partijen en voeren we ook samen uit.
Bewonersinitiatieven Overvecht
Van wijkambassadeur ‘Papa Buurman’ en voetballer Redouan El
Yaakoubi tot de Zorgzusters en Voedseltuin Overvecht. Overvecht
bruist van de inspirerende mensen, organisaties, ondernemers en
initiatieven. Mensen die durven dromen en zich inzetten voor anderen.
We maakten een jaaroverzicht van 2021, bestaande uit een reeks
minidocumentaires over verschillende initiatieven in de wijk. We zien
dat positieve verhalen over bewonersinitiatieven en samenwerkingen
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in de wijk, positief worden ontvangen. Deze verhalen roepen een
gevoel van trots en waardering op bij bewoners. Vanuit Samen
voor Overvecht zetten we ons in om deze positieve verhalen over
bewonersinitiatieven te versterken, een podium te geven en verder te
brengen. Hieronder worden een aantal initiatieven uitgelicht, waarbij
vooral jongeren een grote rol hebben gespeeld. Daarnaast staan we
ook stil bij communicatie over ruimtelijke ontwikkelingen.
Jongeren als rolmodel Overvecht
Corona heeft grote impact op de wijk, maar juist in een wijk als
Overvecht is te zien hoe actief bewoners zijn. Een deel van deze
actieve bewoners bestaat uit jongeren. Zo zijn er verschillende
activiteiten georganiseerd voor en door jongeren die bijdragen aan
verbinding, beweging en ontwikkeling.
Aymane en Naoufal zijn allebei rolmodellen van JOU Jongerenwerk in
Utrecht Overvecht. Samen met een paar vrienden hebben ze een
sportevenement georganiseerd in de sporthal bij SVO De Dreef. De
rolmodellen van Overvecht willen een voorbeeld zijn voor jongeren. Ze
laten zien wat je kan bereiken als je altijd je dromen blijft volgen. Met
hulp van het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht konden ze het
evenement organiseren. Dat deden ze zonder hulp van volwassenen
en professionals.

‘Het is koud, iedereen zit
thuis, dus we dachten: Ja, we
brengen ze allemaal bij elkaar’
Aymane (rolmodel JoU)
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Nieuwe ontwikkelwerkplaats 030ffice voor jongeren in
Overvecht
In een bijeenkomst bij jongerencultuurhuis BOKS praatten jongeren
over hoe zij een ontwikkelwerkplaats zien, wat ze kunnen bijdragen en
hoe wij als gemeente kunnen helpen. Uit de gesprekken is naar voren
gekomen dat veel jongeren talent hebben, maar het moeilijk vinden
om hun weg te vinden op school, werk en stage. Ze missen soms
een netwerk en contacten. Daarom willen jongeren graag een plek in
de wijk waar ze daar samen aan kunnen werken. Jongeren en de
gemeente hebben sindsdien de handen ineengeslagen om een
ontwikkelwerkplaats te realiseren.
In navolging hierop vond in maart 2022 de opening plaats van de
ontwikkelwerkplaats, dat nu de naam 030ffice draagt. 030ffice is
een fysieke plek in de wijk waar jongeren samen aan hun toekomst
werken, met ondersteuning van professionals. Er worden workshops,
trainingen en voorlichting gegeven. Op de begane grond van het pand
zijn twaalf bedrijfsruimtes voor jonge ondernemers aanwezig die met
begeleiding een bedrijf starten. In de wijkaanpak Samen voor Overvecht is ‘Perspectief voor de jeugd versterken’ een van de belangrijke
ambities. De start van 030ffice is een invulling van die ambitie.

‘De wijk Overvecht verdient
een plek voor jongeren waar
ze hun talent kunnen
uitoefenen’
Hanae (Jongerenwerker JOU)
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Communiceren over ruimtelijke ontwikkelingen
Om iets te kunnen doen aan de woningcrisis en een antwoord te
hebben op de andere grote vraagstukken nu en in de toekomst zal de
stad zich moeten ontwikkelen. Ook Overvecht. Het gaat dus niet
alleen over het soort en aantallen woningen, maar ook over groen,
speelruimte, voorzieningen en ruimte voor fietsers, voetgangers en
openbaar vervoer.
Daarom werken verschillende partijen in Overvecht samen om te
kijken op welke locaties het beste gebouwd kan worden. Met de
bouw van nieuwe, passende woningen, publieke voorzieningen en het
verbeteren van de buitenruimten is het doel om de wijk te verbeteren.
Goede communicatie met de bewoners en ondernemers staat
voorop. Omdat er zoveel projecten zijn, is het soms moeilijk voor
Overvechters om alles bij te houden. En om te weten waar ze wel of
niet over mee kunnen praten. Daarom is afgelopen jaar het Koepelverhaal Overvecht gemaakt. Daarin staat uitgelegd waarom we als
gemeente bepaalde keuzes maken. Dit Koepelverhaal is voor onszelf
en voor partners geschreven, zodat we in al onze communicatie naar
bewoners toe dezelfde woorden gebruiken. Op deze manier proberen
we bewoners uit te leggen waarom we bepaalde keuzes maken en
wat de ambities voor Overvecht zijn.
Door een brede inzet van communicatiemiddelen gaan we hier de
komende tijd extra aandacht aan besteden. Het gaat daarbij niet
alleen over de eindplaatjes maar juist ook over het realiseren van
idee tot plan en over de communicatie tijdens de bouw en aanleg van
projecten en wegen. Want ook tijdens het mooier maken van de wijk
zorgen we voor een leefbare wijk. Dit doen we onder andere met een
omgevingsmanager voor Overvecht en met het Wijkakkoord. We willen door goede communicatie Overvechters meenemen en betrekken
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in de ambities en doelen van de gemeente. En door duidelijkheid te
geven waar, wanneer en met welke doel er geparticipeerd kan worden. Op dit moment is het voor Overvechters nog niet overzichtelijk
genoeg wat er allemaal staat te gebeuren in de wijk. Daar willen we
komend jaar, samen met de omgevingsmanager, aan gaan werken.
Resultaten communicatieaanpak:
• Om positieve ontwikkelingen in Overvecht een podium en een
stem te geven hebben we een groep geformeerd van Overvechtse
filmers die filmpjes gemaakt hebben met verhalen van Overvechters
die betrokken zijn bij de wijk. Tot nu toe zijn er 21 filmpjes opgeleverd en gedeeld via sociale media, deze filmpjes worden zeer
positief ontvangen. In 2022 volgen nog 10 nieuwe filmpjes.
• De website van Echt Overvecht is volledig vernieuwd. Het totaal
aantal gebruikers van de website steeg van 11.861 gebruikers in
2019 naar 18.281 gebruikers in 2020. In 2021 heeft dit aantal zich
gestabiliseerd naar 17.600 gebruikers. De Samen voor Overvecht
landingspagina kreeg 1209 bezoekers in 2021. In 2020 waren dit er
1825, in 2019 515. De landingspagina van de Wijkambassadeurs
kreeg in 2021 in totaal 1024 bezoeken. De Werk pagina, waarnaar
veel wordt verwezen in communicatie over De Werkwinkel, had
1591 bezoekers in 2021.
• Huis-aan-huisblad Dreefnieuws verschijnt vier keer per jaar. In elke
editie staat een artikel over Samen voor Overvecht. Er zijn inmiddels
artikelen verschenen over de wijkambassadeurs, Werkwinkel,
Stichting Durf te dromen, Beroepentuin in Overvecht, een interview
met wethouder Kees Diepeveen en rolmodellen Overvecht.
• Met de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief informeren we professionals en bewoners over de voortgang van Samen voor Overvecht.
Onderwerpen zoals de Regio Deal en de voortgangsrapportages
van de wijkaanpak komen hier ook aan bod.
• Het communicatienetwerk van de partners in Samen voor
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Overvecht, komt vier keer per jaar bij elkaar om actualiteiten te
bespreken, communicatiemiddelen te delen en de voortgang van
de communicatiestrategie te bespreken. We zien dat deze samenwerking leidt tot een aanzienlijke toename van de (online) berichten
over de wijkaanpak en tot het meer en vaker delen van elkaars
resultaten. Hiermee versterken we het beeld over de gezamenlijke
aanpak van Samen voor Overvecht.
• Twee keer per jaar leveren we een mediamonitor op met daarin een
overzicht van verschenen nieuwsberichten over Overvecht. Deze
mediamonitor zetten we in om trends in communicatie te signaleren, te analyseren en onze communicatieaanpak waar nodig aan te
passen. Naast een media-analyse, zijn we ook in gesprek met wijk
ambassadeurs en bewoners om signalen uit de wijk op te halen.

Wijkambassadeurs

Overvecht kent een groeiende groep wijkambassadeurs. De groep
bestaat uit actieve, betrokken bewoners (vaak sleutelfiguren) die een
bijdrage willen leveren aan de wijk. Het aantal wijkambassadeurs is
afgelopen jaar gestegen van 27 naar 40. Ze leveren een bijdrage aan
Overvecht door het delen van positieve verhalen en het leveren van
input voor de plannen voor Overvecht. Daarmee fungeren zij ook als
onze ogen en oren in de wijk. Daarnaast zetten zij zich ook in voor
concrete oplossingen. Dit doen zij op basis van vier thema’s die door
de groep zijn vastgesteld:
• Groen: het bevorderen van gevarieerd groen binnen de wijk;
• Meedoen en ondernemen: de bevordering van de werkgelegenheid
en de scholing van de bewoners, door het bieden van gelijke kansen;
• Schone wijk: het behouden van een aantrekkelijk en schoon
Overvecht;
• Cultuur en ontmoeting: het zoeken naar de verbinding tussen de
verschillende groepen in Overvecht, door hen meer met elkaar te
mengen.
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Op basis van deze vier thema’s worden zowel projecten als activiteiten georganiseerd. Zo hebben elf Wijkambassadeurs uit themagroep
Schone wijk een project ontwikkeld waarin wordt meegedacht aan de
bewustwording van de wijkbewoners voor het afvalproblematiek in
de wijk. Dit doen zij in samenwerking met de Schone Stadcoaches,
bewonersverenigingen (Wijkplatform), andere bewoners en basisscholen uit de wijk. Zo zijn onlangs informatieklassen georganiseerd
in basisscholen. Dit heeft geleid tot door kinderen gemaakte tekeningen die nu geplakt staan op prullenbakken in de wijk. Dit om bewustwording van de kinderen en het stimuleren van andere bewoners om
de wijk schoon te houden.

mooie dingen in de wijk, en dit verdient ook een platform. Deze groep
is daar een mooi voorbeeld van. Ik kijk met trots terug op wat wij als
groep het afgelopen jaar hebben bereikt, ondanks de uitdagingen die
de coronapandemie met zich meebracht. Ik ben ervan overtuigd dat
wij iets heel moois hebben opgebouwd, namelijk een netwerk van
actieve, betrokken en bovenal positieve bewoners, die bijdrage aan
de verbeteringen maar ook het positieve imago van Overvecht. Als
bewoner van Overvecht, gun ik dit mijn wijk.’’

Een andere wijkambassadeur, uit de themagroep Meedoen en Ondernemen, helpt bewoners met hun rouwproces, wanneer zij een
geliefde of een familielid hebben verloren. Uit de themagroep Cultuur
en Ontmoeting organiseert een andere wijkambassadeur, samen met
ondernemers uit de wijk, een Iftar-dag tijdens de Ramadan. Via dit
initiatief worden gratis maaltijden verspreid aan andere Overvechters
die het moelijker hebben.
Met een online column op de website van Echt Overvecht, en
rubrieken in Dreefnieuws, worden de wijkambassadeurs voorgesteld
aan de wijkbewoners. Daarnaast worden er filmpjes gemaakt over de
rol en de initiatieven om de zichtbaarheid van de groep te vergroten.
Tot slot worden er elk jaar drie bijeenkomsten georganiseerd, waarin
belangrijke thema’s en ontwikkelingen binnen Overvecht worden
besproken. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het delen van
verhalen, informatieverstrekking/-vergaring en inspiratie.
Bewonersverbinder Awad Elarbab: “In Overvecht zijn, net als in veel
andere wijken, diverse problematieken. Daardoor wordt er niet altijd
positief naar de wijk gekeken. Toch gebeuren er veel positieve en
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Besteding reguliere middelen 2021
Besteding reguliere middelen 2021

Bedrag (x 1.000 euro)

DOCK

220

Inzet buurtambassadeurs (kwazega- buurtaanpak Zambesibuurt

Buurtteam Jeugd en Gezin

225

Veelzijdig wonen

73

Buurtteam Sociaal

272

Bewonersinitiatieven

81

Al Amal

124

73

Jongerenwerk Utrecht

219

Ontwikkelwerkplaats jongeren 030ffice (begeleiding jongeren, verbouwing,
huur)

Inzet wijkboa’s

195

Focus op Overvecht

70

Jeugdgezondheidszorg

154

Procesbegeleiding Vechtzoom

14

Nutrecht

25

Sport Utrecht

60

Taalalliantie (via Taal Doet Meer)

78

Pozitive

60

DOK030

47

Aanpak Shopping Center Overvecht

37

Buurtaanpak THEMA dreven

99

Power by Peers
Bewonersverbinder

Voorlichting huiselijk geweld
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7

Wijkwerkploeg

64

Overvecht gezond

36

Project O Maatschappelijke diensttijd jongeren / sociaal programma
Watertoren

17

Gezondheidscentrum Amazone

20

Big Brothers, Big Sisters

15

St Move

31

Stichting Voedseltuin, Proeflokaal)

33

Sociaal renoveren

15

29

Proceskosten (programmamanagement, communicatie, monitoring, bijeenkomsten)

301

45

Terug ontvangen niet bestede subsidies, bijdrage derden

102

Totaal
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Besteding Regio Deal 2021
Besteding Regio Deal 2021

Bedrag (x 1.000 euro)

Proceskosten (voorbereiding, advies, toezicht en projectmanagement)

203

Het Groene Lint

89

Aanpak openbare ruimte na renovaties corporaties

74

Omgevingsprogramma Overvecht en wijkakkoord

226

Ontwikkelrichting Bedrijventerrein Nieuw Overvecht

50

Gebiedscoordinator Bedrijventerrein Nieuw Overvecht

35

Visievorming Overvecht Centrum

62

Nu niet Zwanger

40

Multidisciplinair overleg complexe casuïstiek

0,8

Kortdurende VideoHomeTraining (k-VHT) tot de leeftijd van 4 jaar

24

Kansrijke Start THEMA-dreven

9

Leerpracht

137

Aanpak Jongvolwassenen

21

Voorkomen dat jongeren ‘kiezen’ voor een criminele carrière

527

Impuls Overvecht door Werkbeweging

148

Totaal
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Besteding reguliere middelen 2022 (april 2022)
Besteding reguliere middelen 2021 (1 april 2022)

Bedrag (x 1.000 euro)

DOCK

248

Veelzijdig wonen

41

Buurtteam Jeugd en Gezin

225

Bewonersinitiatieven

24

Buurtteam Sociaal

269

Al Amal

143

Ontwikkelwerkplaats jongeren 030ffice (begeleiding jongeren, verbouwing,
huur)

Jongerenwerk Utrecht

244

Inzet wijkboa’s

208

Jeugdgezondheidszorg

154

Bijdrage omgevingsmanager Overvecht

25

Sport Utrecht

60

Taalalliantie (via Taal Doet Meer)

78

DOK030

47

Aanpak Shopping Center Overvecht

22

Buurtaanpak THEMA dreven

146

Power by Peers

15

Bewonersverbinder
Inzet buurtambassadeurs (kwazega- buurtaanpak Zambesibuurt

Aanpak SSS dreven

48

Bedrijventerrein

28

Wijkwerkploeg

37

Overvecht gezond

50

Project O Maatschappelijke diensttijd jongeren / sociaal programma
Watertoren

18

Gezondheidscentrum Amazone

15

Big Brothers, Big Sisters

15

St Move

30

Beroepentuin
Inzet VCU in Werkwinkel
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5
11

38

Proceskosten (programmamanagement, communicatie, monitoring, bijeenkomsten)

331

10

Nog te besteden

314

Totaal
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