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Het voorwoord
Overvecht is een mooie wijk om in te wonen. Het is groen, goed bereikbaar, 

heeft relatief grote woningen en bewoners uit verschillende culturen. Veel 

bewoners zijn actief in de wijk. We weten ook dat de wijk problemen heeft. 

Daarom zijn wij vier jaar geleden begonnen met de wijkaanpak Samen voor 

Overvecht. We willen Overvecht sterker en aantrekkelijker maken. Deze 

wijkaanpak is een samenwerking tussen bewoners, de gemeente, overheid, 

organisaties, bedrijven en andere professionals in de wijk.

Sinds het begin, zijn er flinke stappen gemaakt. Bewoners zijn nu posi-

tiever over hun wijk dan vier jaar geleden. Dat is voor ons een belangrijke 

graadmeter. Van een onvoldoende zijn we naar een krappe voldoende 

gegaan. Zo is het aantal meldingen van jongerenoverlast met de helft 

afgenomen en de werkgelegenheid is gegroeid. Deze voorbeelden laten 

zien dat we op de goede weg zijn. 

Maar er zijn ook zaken waar we ons nog zorgen over maken. Er zijn 

steeds meer families die in armoede leven, omdat het leven veel duurder is 

geworden. Ondanks dat we 650 mensen aan een baan hebben geholpen, 

is de werkloosheid in Overvecht nog steeds groot. Sinds corona zien we 

dat jongeren en jongvolwassenen het psychisch zwaar hebben; thuis, 

op school of in hun werk. Daar werken we aan met een speciale aanpak 

gericht op jongvolwassenen. Een voorbeeld hiervan is 03Office, een ont-

wikkelwerkplaats voor en door jongeren.
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De 5 ambities van Samen voor Overvecht zijn:

1.  Plezierig wonen in een meer gemengde wijk
 ∙ Een schone, groene, gezonde en veilige woonomgeving
 ∙ Meer woningaanbod voor verschillende mensen

2.  Perspectief voor jeugd versterken
 ∙ Inzet op (taal)achterstand 0-4 jaar
 ∙ Toekomstperspectief in school en werk

3.  Veilige buurten
 ∙ Minder (jongeren)overlast
 ∙ Minder (ondermijnende) criminaliteit

4.  Zorg en ondersteuning dichtbij en op maat
 ∙ Laagdrempelige zorg en ondersteuning in de buurt
 ∙ Snellere en betere aanpak van geldzorgen

5.  Meedoen & Ondernemen
 ∙ Aantrekkelijk ondernemersklimaat
 ∙ Meer kansen voor scholing, werk en ondernemen

Met Samen voor Overvecht maken we de wijk stap voor stap beter. 

Gelukkig zien we dat het besef groeit: alleen samen kunnen we de wijk leef-

baar, schoon en veilig maken én houden. We zien dat steeds meer mensen 

en organisaties zich inspannen om daaraan bij te dragen. Bewoners, 

woningcorporaties en stichtingen die iets extra’s doen. Met onvermoeibare 

medewerkers die zich inzetten voor specifieke doelgroepen. Ook de 

landelijke overheid doet moeite voor Overvecht. We hebben nog niet eerder 

met zoveel verschillende partijen samengewerkt in en aan Overvecht. 

En dat is prachtig om te zien.

Met deze speciale editie willen we laten zien wie zich inzetten om de 

inwoners en de wijk te helpen. Twaalf initiatieven van Samen voor Overvecht 

vertellen wie ze zijn en wat ze doen. En wat hun doelen zijn voor de 

toekomst. Laten we trots zijn op wat we samen doen en dit ook laten zien! 

Wil je meer weten over deze initiatieven, over onze aanpak of wil je ook graag 

meedoen? Laat het mij weten en mail naar marco.van.den.berg@utrecht.nl. 

Mijn collega’s en ik gaan graag met je in gesprek. 

Hartelijke groet, 

Marco van den Berg

Manager wijkaanpak Samen voor Overvecht, gemeente Utrecht
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Plezierig wonen in een 
meer gemengde wijk1
In Overvecht werken we aan een schone, groene, 
gezonde en veilige woonomgeving. We willen goede 
voorzieningen en meer verschillende woningen in de wijk, 
voor de huidige en voor nieuwe bewoners.

Woningen en straten 

zijn duurzamer 

en klaar voor 

klimaatverandering.

Meer voorzieningen 

en woningen in 

verschillende 

prijsklassen.

Ambities

Meer ruimte 

om prettig te 

wandelen en 

fietsen.
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Als alles goed gaat, heeft Overvecht straks bijna 1500 vierkante 

meter waar jongeren terecht kunnen. Voor bijzondere sporten 

zoals freerunnen en boulderen, spel, muziek en dans. Ook is er 

plek om huiswerk te maken, cursussen te volgen en gesprekken 

te voeren. 

Dit idee komt van ‘On the move Sportvrienden’. Dit is een 

stichting die zorgt dat jongeren die problemen hebben kunnen 

sporten. Zo komen ze weer in beweging en komen ze het huis 

uit. En ze worden geholpen om weer vooruit te kijken.

Inge: “Hoe maak je een plek waar jongeren zich thuis én veilig 

voelen? Waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze elkaar kunnen 

helpen? De enigen die daar echt antwoord op kunnen geven, 

zijn jongeren zelf. Bij On the move werken we inmiddels dertien 

jaar met jongeren. We zetten ze in beweging door middel van 

sport. Deze jongeren zitten om wat voor reden dan ook vast: 

ze hebben problemen met school, met zichzelf of thuis.

Sport is vaak geen onderdeel van een hulptraject of begeleiding 

voor jongeren, zeker niet in de Jeugdzorg. Bij hulp gaat het 

toch om zaken die met het hoofd te maken hebben. Van de 

In de Superplint bij winkelcentrum Overvecht komt een centrum voor, door 

en met jongeren. Het heet Younity Utrecht. Alles wat geregeld moet worden, 

doen de jongeren zelf. Denk aan de inrichting, de dagelijkse zaken en 

trainingen die gegeven gaan worden. 

Younity Utrecht 

Jongeren bouwen aan een eigen 
plek in Overvecht
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“ Van de combinatie sport en 
therapie is bewezen dat het 
helpt. Daarom bieden we nu 
sport- en bewegingslessen  
aan deze jongeren.” 

combinatie sport en therapie is bewezen dat het helpt. Daarom bieden 

we nu sport- en bewegingslessen aan deze jongeren. Zodat ze letterlijk in 

beweging komen. 

Wij lossen de problemen van de jongeren niet op, daar zijn professionele 

hulpverleners voor, zoals maatschappelijk werkers. Maar we vragen deze 

jongeren wat ze graag willen doen in de toekomst. En daar richten wij ons 

op. We houden het simpel, door jongeren te vragen wat zij leuk vinden. 

Dat kan voetbal en dans zijn, of toneel en tekenen. 

We merkten dat onze jongeren een plek misten waar ze ook buiten school 

om heen konden. Onze bijeenkomsten vinden overal plaats: bij sportclubs 

of centra. Daarom hebben we gevraagd: wat zou jij nou graag willen? 

En zij zeiden: een veilige thuishaven waar we elkaar kunnen ontmoeten en 

helpen, zonder ouderen die vertellen wat we moeten doen. Zo kwam het 

idee voor het urban sport en culture centrum in Overvecht. 
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Wij helpen de jongeren dit te organiseren door hen te koppelen aan onze 

contacten en netwerken. Bij de gemeente, zorgverleners en in de wijk.  

We helpen bijvoorbeeld het geld te vinden. Maar, hebben we gezegd, jullie 

gaan het zelf opzetten. En toen kwam een aanbod van de Superplint bij 

winkelcentrum Overvecht. Waar een hele grote hal vrijkomt, die wij voor  

15 jaar mogen huren. 

De bedoeling is dat er ruimte komt voor sporten zoals freerunnen,  

boulderen en 3x3 basketbal. Er komen muziek- en dansstudio’s. En er 

worden zeecontainers geplaatst voor ruimte om te werken en te praten. 

Ook komt er een koffiebar die jongeren zelf runnen. Het centrum is 

toegankelijk voor iedereen in Overvecht, maar richt zich vooral op jongeren. 

Een groep jongeren is nu bezig met de aannemer om de inrichting die 

ze bedacht hebben met een architect uit te voeren. En we willen het zo 

duurzaam mogelijk inrichten. Nu zoeken we andere groepen jongeren die 

aan willen sluiten bij de community en iets willen doen in dit centrum.”

Younity Utrecht zal in delen open gaan. In december is het eerste  

Winterevent georganiseerd. In de zomer van 2023 hopen ze de opening  

te kunnen vieren. 

Wie?

Inge Voorhout, bestuurslid 

en projectleider van On the 

Move Sportvrienden.
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Wie? 

Abdel Wahid, bewoner van de  

Camera Obscuradreef en Celine Bell, 

gebiedsconsulent bij Woonin.
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Het bijzondere aan dit plan is dat de sociale huurwoningen 

worden gesloopt. En er komen alleen maar woningen in de 

vrije sector voor terug. De bedoeling hiervan is dat er meer 

verschillende mensen in de buurt komen wonen. De sociale 

huurwoningen die verdwijnen, worden op andere plekken in de 

stad (rondom het centrum) ‘teruggebouwd’. 

In het allereerste plan van woningcorporatie Woonin stonden 

tussen de appartementengebouwen ook koopwoningen gepland. 

Op de plek waar nu nog het speelpleintje is. Maar de bewoners 

kwamen daartegen in opstand. Ze vonden dat het te vol werd. 

Daardoor zou de ruimte voor kinderen om te spelen verdwijnen. 

Net als een plek waar de buurt elkaar kan ontmoeten. 

Met een groep (bewonerscommissie) maakten de bewoners 

bezwaar bij de gemeente. Met succes. Het plan werd 

aangepast en in overleg met Woonin, BPD Ontwikkeling en de 

gemeente werd er een nieuw plan gemaakt. De Mix krijgt nu het 

‘groenste en gezondste’ plein van Utrecht. Inmiddels is de sloop 

begonnen en in 2023 begint de bouw.

Samen zorgen voor meer groepsgevoel 
bij de Camera Obscuradreef

Al tientallen jaren wordt er gesproken over wat er moet gebeuren met de flats rondom 

de Camera Obscuradreef. De wijk voelde onveilig, de criminaliteit was hoog. Er moest 

iets veranderen. Uiteindelijk kwam er een definitief plan: De Mix. 

De Mix

“ De Camera Obscuradreef was een onveilige 
plek. Maar nu is het een stuk rustiger. 
En met woningen in de vrije huursector 
komen er ook ander soort bewoners.”
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Abdel: “Toen wij het eerste plan zagen, waren de reacties allemaal nega-

tief. Het plein is belangrijk voor ons als bewoners, omdat het midden in de 

buurt zit. Zeker voor gezinnen met kinderen. Dat wilden we behouden. 

De bewonerscommissie bestaat nog steeds. Wij staan dicht bij de 

bewoners. We brengen nieuws over aan bewoners, schriftelijk en 

mondeling. We zetten ons in voor minder overlast. Als bewoners klachten 

hebben, zorgen we dat die bij de wijkagent, bij Woonin of het wijkbureau 

terechtkomen. En met goed resultaat: de overlast is minder geworden. 

We maken ook af en toe schoon met de kinderen, want we willen in een 

schone wijk wonen. En we organiseren jaarlijks een barbecue voor de wijk. 

De Camera Obscuradreef was een onveilige plek. Maar nu is het een stuk 

rustiger. En met woningen in de vrije huursector komen er ook ander soort 

bewoners. Mensen die zich misschien ook meer inzetten voor een schone 

en veilige wijk. Ik hoop dat er in de toekomst een ontmoetingsruimte 

voor ouderen en mensen met een beperking op het plein komt. Een plek 

waar we samen koffie of thee kunnen drinken. Dat is fijn voor mensen die 

anders de hele dag alleen thuiszitten.”
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“ De Camera Obscuradreef was een onveilige 
plek. Maar nu is het een stuk rustiger. 
En met woningen in de vrije huursector 
komen er ook ander soort bewoners.”

Celine: “Om tot het definitieve plan voor De Mix te komen, 

was er een klankbordgroep opgericht: een groep met betrokken 

bewoners en partijen. Met hen hebben we vanuit Woonin veel 

vergaderingen gehad om tot het definitieve plan voor De Mix te 

komen. In de vergaderingen vertelde Woonin over de plannen 

en vroegen de personen in de klankbordgroep wat zij daarvan 

vonden. 

Toen er vanuit bewoners bezwaar kwam tegen de koopwo-

ningen, zochten we eerst uit waartegen precies bezwaar was. 

En wat we samen kunnen doen om de buurt beter te maken. 

Uiteindelijk kwam het idee voor een groot en groen plein. 

Het plein krijgt veel minder tegels en meer gras, onder andere 

om te voetballen. Het hek om de speelplek verdwijnt. Er komen 

veel bomen, waaronder fruitbomen, en bankjes om ‘s zomers in 

de schaduw te kunnen zitten. 

Bewoners komen ook met hele praktische zaken, dingen waar 

handigere oplossingen voor zijn. Zoals het pierenbadje dat nu wel 

heel dicht bij de zandbak staat. Daardoor komt er veel zand in het 

badje. Zaken waar de bewoners meer kijk op hebben dan wij.

Een aantal mensen uit de buurt is heel actief. Maar een groot 

deel nog niet. Die zijn druk met de zorg voor hun kinderen, 

hun werk of om in ieder geval genoeg geld te verdienen om 

van te leven. De actieve bewoners weten dat ze het met elkaar 

moeten doen en proberen de rest mee te krijgen. Ze spreken 

elkaar aan, houden een oogje in het zeil en informeren ons 

als iets niet goed gaat. Als er klachten zijn, geven de actieve 

bewoners die door aan ons. Ik ken de bewoners inmiddels 

goed, en ze weten dat ze mij altijd kunnen benaderen. 

In de onderste delen van de nieuwe gebouwen komen straks 

ook werkruimtes voor startende ondernemers in de buurt. En de 

fietswerkplaats krijgt daar ook een plek, die is heel belangrijk 

voor de wijk. Mensen komen er samen en dat zorgt ook voor 

sociale controle. Dat moet absoluut zo blijven.” 
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De jeugd is de toekomst. In onze aanpak ligt de focus op  
3 leeftijdsgroepen: kinderen van 0-6 jaar, kinderen die van de 
basisschool overgaan naar de middelbare school (8-14 jaar) 
en jongvolwassenen (16-27 jaar).

In Overvecht willen we dat kinderen goed, veilig en gezond 
kunnen opgroeien en hun talenten maximaal kunnen ont-
wikkelen. Zo bieden de scholen, vrijwilligers en partners hulp 
aan ouders en kinderen om de taalvaardigheid te vergroten. 
Door ook aandacht te hebben voor de taalontwikkeling van 
de ouders, kunnen zij hun kinderen beter ondersteunen bij 
het schoolwerk. Bij jongvolwassenen ligt de focus op het 
beter helpen van de groep die vastloopt en aan talent-
ontwikkeling. Wij willen dat jongeren hun school afmaken, 
een passende vervolgopleiding kiezen en een baan vinden.

Perspectief voor de 
jeugd versterken2
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Voorschoolse eductie om te 

voorkomen dat kinderen met 

een achterstand starten op 

de basisschool.

Ambities

Focus leggen op talent

ontwikkeling, individuele 

begeleiding en het inzetten 

van rolmodellen.
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Om jonge, startende ondernemers te helpen om die eerste moeilijke 

periode door te komen, is in 2022 03Office gestart in Overvecht. Een idee 

van jongeren zelf dat met steun van de gemeente is opgezet. Deze 

nieuwe plek biedt kantoorruimte aan elf jonge ondernemers uit Overvecht. 

Zij mogen hier 18 maanden werken om daarna door te groeien naar een 

andere werkruimte. Ze maken dan plaats voor nieuwe starters. Naast 

werkruimte krijgen de startende ondernemers hulp en ondersteuning bij 

het opzetten en runnen van hun eigen bedrijf. 

Jongeren kunnen bij 03Office aankloppen voor hulp bij hun (toekomstige) 

carrière. Voor hen worden er workshops en trainingen georganiseerd. 

Ook is er plek om te werken aan een cv of sollicitatiebrieven.

Gwen: “Er zijn veel jongeren in Overvecht die heel ondernemend zijn. 

Maar veel werken vanuit huis, dat kan of mag zelfs niet. Er is toen aan 

jongeren gevraagd waar zij behoefte aan hebben. En zo kwam het plan 

voor werkruimte tegen een betaalbare prijs waar ze aan hun eigen bedrijf 

kunnen werken. Het begon met de zeven ondernemers die dit plan 

bedacht hebben. Zij kregen hier werkruimte. 

Een eigen werkruimte voor jonge 
ondernemers bij 03Office 

Er komt flink wat kijken bij het starten van een eigen bedrijf: nieuwe klanten en 

opdrachtgevers zoeken, aandacht krijgen, zichtbaar zijn en administratie bijhouden. 

En het liefst vind je ook nog betaalbare werkruimte. Want de keukentafel is niet echt 

de ideale plek om aan te werken en klanten te ontvangen.

03Office
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De startende jongeren krijgen ondersteuning van een coach. Die helpt 

bijvoorbeeld met hoe je je kunt onderscheiden van concurrentie en hoe je 

zorgt dat klanten je vinden. Voor vragen kunnen de jongeren altijd bij deze 

coach aankloppen. Inmiddels hebben we elf ondernemers. De beroepen 

verschillen heel erg, van een kapper tot fotograaf en boekhouder. 

We hebben wel een paar voorwaarden. Iedereen moet minstens 20 uur 

per week gebruikmaken van hun kantoor. En ze moeten iets terugdoen 

voor de wijk. Mounssif wil graag iets doen voor andere ondernemers. 

En de fotograaf geeft hier fotogafieworkshops.”

Mounssif: “Ik kom uit Overvecht en zocht werkruimte voor mijn eigen 

onderneming. Vanuit huis werken is toch onrustig. En het was ook lastig 

om klanten te ontvangen. Om samen met andere jonge ondernemers 

een kantoor te delen geeft inspiratie. Je gaat met elkaar in gesprek, kunt 

samen ideeën ontwikkelen en van elkaar leren. En het helpt bij het vormen 

van een netwerk. In mijn werk als boekhouder richt ik me op onder-

nemers. Dus zowel de mensen bij 03Office als hun contacten zijn allemaal 

mogelijke klanten voor mij.” 

“ Om samen met andere jonge 
ondernemers een kantoor te delen 
geeft inspiratie. Je gaat met elkaar 
in gesprek, kunt samen ideeën 
ontwikkelen en van elkaar leren.”

Wie?

Gwen de Ruiter is projectleider bij 03Office.

Mounssif Arrouby is een van de 11 ondernemers. Hij heeft een 

eigen onderneming als boekhouder en studeert accountancy en 

controlling aan de Universiteit van Amsterdam. 
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Schulden of dakloos

In Utrecht zijn er gedurende het jaar zo’n 1800 jongeren die binnen 

deze groep vallen. Een deel daarvan woont in Overvecht. Zij worden 

aangesproken en gesteund door Focus. Focus begeleidt deze jongeren 

bij het vinden van een (vervolg)opleiding of werk. Ook helpt Focus deze 

groep op weg bij problemen, zoals schulden. Bijvoorbeeld door ze aan de 

juiste organisaties te koppelen die hulp kunnen bieden. Focus is zelf dan 

ook geen hulpverlening. Ze willen jongeren vooral steunen in hun eerste 

stappen naar hun toekomst. 

Huisbezoek

Focus zoekt persoonlijk contact met deze groep jongeren: eerst krijgen 

ze een brief door de bus met een aankondiging dat er iemand langskomt. 

Daarna komt een medewerker van Focus thuis langs om in gesprek te 

gaan. En als er dan een kennismaking is geweest, maakt Focus samen 

met de jongere een toekomstplan. Waar wil die persoon werken? Wat wil 

hij of zij leren? Samen kijken ze naar de mogelijkheden. Trajectbegeleiders 

van Focus helpen vervolgens bijvoorbeeld bij het inschrijven op een 

school. Of ze betrekken andere sociale partijen die de jongere kunnen 

Focus helpt jongeren hun 
toekomst vormgeven

Stel: je bent jong, tussen de 18 en 23 jaar, en volgt geen opleiding. Of je hebt 

geen of te weinig inkomen. Dan ben je volgens de RMCwet (RMC staat voor 

Regionale Meld en Coördinatiefunctie) een voortijdige schoolverlater zonder 

startkwalificatie. Een startkwalificatie betekent dat je een diploma havo, vwo, 

mbo niveau 2 of hoger hebt. Zonder die startkwalificatie is het veel moeilijker 

om werk te vinden. De gemeente mag dan gegevens van jou ontvangen over je 

inkomen en schoolinschrijving. 

In 2022 heeft FOCUS 

265 jongeren uit Overvecht benaderd en zijn ze met 

237 jongeren daarvan in gesprek geweest

Van deze 237 jongeren hebben er op dit moment:

• 4 een startkwalificatie;

• 35 een schoolinschijving;

• 45 werk met een inkomen meer dan 300 euro;

• 38 werk met een inkomen van onder de 300 euro;

• 22 een uitkering en in begeleiding bij werk en 

inkomen;

• 26 een inkomen als ZZP’er;

• 36 een lopende focus-zaak.

Focus
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helpen. Als iemand hoge schulden heeft, kan bijvoorbeeld de schuld-

dienstverlening of Stadsgeldbeheer helpen. Ook als de jongere een plek 

heeft gevonden, blijft Focus hem of haar volgen om te kijken of alles goed 

gaat. En zoeken ze weer contact als dat nodig is. 

Mohamed: “Het eerste contact leggen is vaak een uitdaging. Het komt 

regelmatig voor dat ik niet verder mag komen dan de portiekdeur en 

hierdoor een intercomgesprek moet voeren. We blijven wel contact 

zoeken; door een brief, huisbezoek, app of door te bellen. Dat zorgt 

ervoor dat we soms na maanden of jaren toch in contact komen met 

de doelgroep. Ook als zij in het begin geen behoefte aan ondersteuning 

hadden. Het gebeurt wel vaker dat we ineens een bericht ontvangen: 

‘He meneer, u kunt mij toch helpen met werk of school?” 

Bas: “Wij richten ons op jongeren die niet gezien worden en niet of 

nauwelijks in beeld zijn bij andere organisaties. Wij weten ze wel te vinden. 

In het contact met de jongeren oordelen we niet over iemand zijn positie 

in de maatschappij, afkomst of culturele achtergrond. Als iemand zwart 

werkt, veroordelen we dat niet, maar we proberen wel te helpen iets 

passends te vinden om geld te verdienen.”

Mohamed: “Jongeren willen vaak dat alles snel te regelen is: snel 

schulden oplossen. Wel een opleiding doen, maar niet vier jaar naar 

school moeten. En het liefst gisteren al een baan hebben. Het is daarom 

soms lastig om voor een langere periode met een jongere aan de slag te 

gaan. Onze actieve aanpak helpt. En wij geven niet op. Wij bieden hen 

steeds weer de aandacht die ze uit hun eigen netwerk niet krijgen. 

De meeste jongeren hebben al eerder een begeleiding van organisaties 

meegemaakt en willen dat niet meer. Het is aan ons om een vertrouwens-

band op te bouwen. We willen laten zien dat wij een gelijkwaardige positie 

innemen in de zoektocht van de jongere. Daarmee bedoelen we dat we 

ons niet beter dan hen voelen en gedragen. Vooral hierdoor kan ik ook 

heel eerlijk zijn tegen jongeren als zij bijvoorbeeld te laat komen, of een 

trainingspak dragen naar een sollicitatie.” 

Wie? 

Bas Smal en Mohamed Mahmoud, 

werken beiden als trajectbegeleider 

Focus bij de gemeente Utrecht.
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Veilige 
buurten3
Het is belangrijk dat jongeren veilig opgroeien, hun school 
afmaken en een baan vinden. Daarnaast willen we dat 
de overlast van jongeren afneemt en treden we stevig op 
tegen criminaliteit. We willen voorkomen dat jongeren het 
criminele pad opgaan of juist stoppen met een criminele 
carrière en laten zien dat misdaad niet loont. Dit doen we 
door voorlichting te geven op scholen, actief contact te 
leggen met jongeren op straat, activiteiten aan te bieden en 
begeleiding.

Ook voeren we regelmatig controles uit bij bedrijven, 
woonadressen en in het verkeer om ondermijning aan te 
pakken. Een vergunningplicht voor de autobranche op het 
bedrijventerrein is een hulpmiddel om criminele activiteiten 
terug te dringen.
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Ouders, scholen en 

partners worden actief 

betrokken en vormen 

samen een netwerk.

Jongeren groeien 

veilig op, maken hun 

school af en vinden 

een baan.

Ambities
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Deze mensen vragen de gemeente niet snel uit zichzelf om hulp. Daarom 

werkt de gemeente samen met jongerenwerkers, politie, buurtteams en 

andere organisaties om de jongeren te bereiken. Dat gebeurt door grenzen 

te stellen én kansen te bieden. Bijvoorbeeld door te helpen bij het vinden 

van werk of een opleiding. Of een schuldenregeling te treffen, waarbij 

afspraken gemaakt worden om een schuld af te lossen. 

Het is de bedoeling dat de situatie van deze jongeren stabiel wordt, dat zij 

gemotiveerd, met de nodige ondersteuning en begeleiding, op eigen benen 

komen te staan. Daarnaast worden er ook duidelijke grenzen gesteld: 

deze jongeren moeten zelf leren inzien dat misdaad niet loont. Nu denken 

sommige dat zij onaantastbaar zijn of ze wanen zich onzichtbaar tijdens 

het plegen van strafbare feiten. Om deze jongeren te bereiken werkt de 

gemeente samen met mensen die gekenmerkt worden als geloofwaardige 

boodschappers. Dit kunnen mensen zijn uit de directe omgeving van 

een jongeren zoals een ouder, docent, sportleraar of iemand met een 

soortgelijke achtergrond. Deze mensen zijn in staat om contact te leggen 

en het vertrouwen te winnen van jongeren. De gemeente gaat de komende 

periode kijken of het mogelijk is om een netwerk van deze ‘credible 

messengers’ op te bouwen zodat kennis en ervaring ook breder gedeeld 

en ingezet kan worden en we elkaar kunnen versterken en helpen om 

jongeren uit de criminaliteit te halen en houden.

Samen zorgen we dat jongeren uit het 
criminele circuit komen én blijven

De gemeente Utrecht zet zich al jaren in om jongeren (van 12 t/m 27 jaar) niet te laten 

afglijden in de (zware) criminaliteit. Dit gebeurt vaak met een zogenaamde ‘persoons

gebonden aanpak’. Hierbij bekijkt de gemeente per persoon wat diegene nodig heeft om uit 

het criminele circuit te komen en te blijven. Mannen en vrouwen die in deze aanpak zitten, 

zijn altijd verdacht van of schuldig bevonden aan één of meerdere misdrijven. Voor deze 

jongeren is het belangrijk dat ze geholpen worden bij een toekomst zonder criminaliteit.

Credible  
messengers
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op zich, en hiermee 

motiveren ze de jongeren 

aan de slag te gaan. 

Dat kan gaan om het 

zoeken naar een woning, 

baan of hulp bij verslaving. Of het volgen van een training tegen agressie. 

Vaak weten jongeren niet goed wat hun probleem precies is. En naar zo’n 

mentor luisteren ze en daar nemen ze advies van aan. Het belangrijkste van 

dit soort rolmodellen? Ze helpen met de gedragsverandering die nodig is 

voor de jongeren om het te redden in het ‘gewone’ leven.” 

Mathijs: “We werken samen met credible messengers, omdat zij een 

bepaald aanzien hebben bij jongeren. Zij hebben invloed om wat ze doen 

of hebben bereikt. Het zijn personen die binding hebben met Utrecht of 

een bepaalde wijk. Die graag iets willen betekenen voor die wijk of de 

stad. En die hun invloed op een positieve manier willen inzetten. Sommige 

jongeren denken dat een succesvolle, maatschappelijke carrière buiten 

hun bereik ligt. Daardoor lijkt criminaliteit een interessant alternatief. 

Credible messengers kunnen deze jongeren inspireren en motiveren zelf 

aan de slag te gaan. Door hun geloofwaardigheid en levenswijsheid te 

delen en te laten zien wat je kunt bereiken zonder crimineel gedrag. 

Credible messengers kunnen ex-criminelen zijn die nu anderen helpen met 

maatschappelijke zaken. Of een profvoetballer zoals Redouan El Yaakuobi, 

die met zijn stichting Durf te Dromen jongeren in Overvecht helpt bij hun 

schoolcarrière en talentontwikkeling. Of ondernemers die helemaal zelf 

een succesvol bedrijf opgezet hebben. 

Maar wij bedenken niet zelf wie deze rolmodellen moeten zijn, dat moet 

vanuit de jongeren komen. De rolmodellen nemen namelijk een rol als mentor 

Wie?

Mathijs Zwinkels, projectadviseur bij programma 

Grenzen stellen, perspectief bieden. Afdeling Veiligheid bij 

de gemeente Utrecht. 

Mathijs Zwinkels werkt voor de gemeente op het

thema veiligheid. Hij adviseert beleidsmakers van de

gemeente over hoe zij een aanpak kunnen maken 

om jongeren uit de criminaliteit te halen en houden. 

De gemeente maakt in haar aanpak gebruik van de 

helpende hand van credible messengers. Want soms is 

er méér nodig om crimineel gedrag tegen te gaan, zoals 

rolmodellen die het goede voorbeeld geven.

“ Vaak weten jongeren niet goed wat 
hun probleem precies is. En naar 
zo’n mentor luisteren ze en daar 
nemen ze advies van aan.”
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Op dagen of momenten dat het onrustig kan worden, lopen de  

Stadsmakers in groepjes door de wijk. Bijvoorbeeld rond ramadan en de 

weken voor oud en nieuw. Dat doen ze om jongeren aan te spreken op 

hun (overlastgevende) gedrag. De rest van het jaar zijn de Stadsmakers 

aanspreekpunt voor de gemeente en vertellen ze in de buurt over 

veiligheid. Hiervoor krijgen de Stadsmakers speciale trainingen. Ook zitten 

ze in een netwerk met wijkagenten, politie, gemeente en andere partijen 

die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in Overvecht. De Stadmakers 

zijn verspreid door heel Overvecht actief en ze zijn in totaal met meer dan 

zestig mensen.

Fatiha: “Ik ben vijf jaar geleden begonnen bij het project Stadmakers. 

Dat ging via de buurtvaders. Dat is een groep vaders die ‘s avonds 

vrijwillig in groepjes de straat opgaat om jongeren aan te spreken op hun 

gedrag. Ik wilde graag meehelpen en werd (de enige) buurtmoeder. 

Als Stadsmakers maken we contact met de buurt. We vinden leefbaarheid 

namelijk heel belangrijk. Door de hesjes die we dragen, zijn we dan 

ook zichtbaar voor de buurt. Bij het Wijkbureau krijgen we een briefing 

(instructie) en overleg. Dan bespreken we wat de stand van zaken is, 

en waar we op moeten letten. We hebben een app-groep waarin ook de 

Stadsmakers helpen de wijk 
veilig en leefbaar te houden

De beste ogen en oren van een wijk zijn de bewoners. Omdat zij er dagelijks zijn, weten 

ze precies wat er speelt en waar bijvoorbeeld overlast is. Daarom werkt de gemeente 

samen met betrokken bewoners om de veiligheid en leefbaarheid in een buurt te 

vergroten. Zo blijft het een fijne plek om te wonen en leven. In Overvecht heet deze groep 

vrijwilligers ‘Stadsmakers Veiligheid’. Zij bouwen een band op met jongeren in de wijk, 

en met hun ouders. 

Stadsmakers
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professionals zitten, zoals politie, gemeente en boa’s. Daarin kunnen we 

problemen melden en dan komt er meteen hulp. 

Die avond verzamelen we op een plek en lopen in twee- of drietallen door 

de straten. Als we iets zien geven wij het door. En we spreken jongeren 

aan als ze aan het klieren zijn of iets kapot maken. Onze veiligheid staat 

daarbij bovenaan. Als hun gedrag erger of gevaarlijk wordt, trekken wij ons 

terug. Dan neemt de politie het over. Maar we gaan ook het gesprek aan 

als er helemaal niets aan de hand is. Om jongeren te waarschuwen dat ze 

geen stomme dingen moeten doen. Het helpt wel dat ik een vrouw ben. 

Ik ga gewoon tussen de jongens in staan om het gesprek aan te gaan. 

Op een rustige, normale manier kan ik met ze praten. En dat accepteren 

ze ook van mij. 

Een buurtmoeder of buurtvader ben je het hele jaar door. We hebben hele 

korte lijntjes met de gemeente en politie. Dus als ik bijvoorbeeld afval zie of 

een kapotte bushalte, dan geef ik het meteen door. Ook word ik af en toe 

aangesproken op straat. Door ouders van kinderen. Mensen die hopen 

dat ik ze kan helpen. Ze vertrouwen mij meer dan instanties. Ik woon bij 

hen in de buurt en ze zien me regelmatig. Overvecht is een prachtige 

wijk om in te wonen, met prachtige bewoners. Ik vind het fijn mensen te 

prikkelen en te motiveren om de wijk veilig te houden.”

Mohammed: “Ik ben twintig jaar geleden al met dit vrijwilligerswerk 

begonnen. Ik vind het belangrijk voor de buurt. Ik ben blij als de jongens 

netjes zijn en minder blij als ze iets kapot maken. Rond oud en nieuw 

zie je ook veel jongens van buiten Utrecht of uit andere wijken. Ik praat 

vooral met de jongens die ik ken. En die luisteren goed. Ik spreek in het 

Nederlands en Arabisch met ze. 

We doen dit met tien mensen in de omgeving Overkapel. We komen als 

groep bij elkaar op maandag en donderdag, in het buurthuis Burezina. 

Dat is gezellig. Dan praten we bij en lopen een rondje door de wijk. We zijn 

ook aanspreekpunt voor bewoners. Wij willen het goed doen, en we willen 

dat de jongens het goed doen. We spreken dan ook de vaders aan van 

jongens die rottigheid uithalen. Met onze grote groep, kennen we altijd 

wel via via de vader. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe buurtvaders en 

moeders!” 

Wie?

Fatiha Benazzi, stadsmaker Veiligheid 

THEMA-dreven Overvecht en Mohammed 

Cherief, stadsmaker veiligheid Overkapel.
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We vinden het belangrijk dat de bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. Organisaties in de wijk zoals buurthuizen 
organiseren activiteiten waar bewoners terecht kunnen voor 
hulp, ondersteuning en om elkaar te ontmoeten. Hulp als 
er sprake is van geldzorgen is van belang omdat het stress 
kan veroorzaken en mensen vaak lang wachten om hulp te 
zoeken. Het armoedeplatform en de Geldzaak zetten zich 
in om geldzorgen bespreekbaar te maken en ook andere 
organisaties brengen mogelijkheden voor financiële onder-
steuning onder de aandacht. Daarnaast werken huisartsen, 
buurtteam en andere partners al jaren samen om bewoners 
beter te helpen met hun gezondheid en andere vragen. 

4 Zorg en ondersteuning 
dichtbij en op maat
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Het creëren van een 

fijne en veilige plek om 

te wonen en leven.

Ambities

Helpen en eerder 

signaleren van 

(geld)zorgen bij 

bewoners.
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De consulenten die langskomen bespreken met de bewoners ook de 

persoonlijke kanten van de activiteiten. Hebben ze bijvoorbeeld hulp  

nodig bij het opruimen van spullen? Maken ze zich zorgen om de 

stijgende energieprijzen? Hebben ze schulden? Of hebben ze hulp nodig 

bij het plannen van de renovatie? Als mensen laten weten dat ze graag 

hulp willen bij het oplossen van die problemen, koppelt Woonin ze aan 

de juiste organisatie. Daarvoor werkt Woonin nauw samen met DOCK, 

de buurtteams Sociaal en Jeugd & Gezin, en de gemeente. Woonin heeft  

hiervoor speciaal twee projectconsulenten benoemd. Deze mensen  

doen de huisbezoeken en tijdens de renovatie van de woningen zijn zij 

contactpersoon voor de bewoners. 

Ilse: “In het eerste gesprek willen we bewoners laten zien dat we er voor 

de bewoners zijn en hen zo goed mogelijk willen helpen. We vragen waar 

ze zich zorgen over maken, wat hen stress geeft. Na de renovatie komt er 

bijvoorbeeld huurverhoging. 

Ook de energieprijzen zijn nu 

een haakje om het gesprek 

aan te gaan. Als bewoners 

dit vertellen, zorgen wij 

ervoor dat ze in contact komen met één van onze partners. Bewoners 

verder helpen doet Woonin samen met partners uit de buurt; Dock, 

de buurtteams en Werk & Inkomen van de gemeente.”

Wie minder zorgen heeft, woont fijner

“ Als iedereen weet wie er boven 
of naast ze woont, helpt dat 
beter met elkaar om te gaan.”

Woonin heeft 10 hoogflats in Overvecht die grondig opgeknapt moeten worden; een 

renovatie. Om bewoners te informeren over wat er gaat gebeuren, gaat Woonin een jaar 

voordat de verbouwing begint op huisbezoek bij de bewoners. Tijdens die bezoekjes 

vertellen medewerkers van Woonin wat de bewoners te wachten staat de komende tijd.  

In Overvecht hebben die bezoekjes een extra doel. 

Sociaal Renoveren 
Woonin 
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Désirée: “Er zijn mensen die de taal niet goed spreken. Of een slechte 

gezondheid hebben. Of moeite hebben om de rekeningen te betalen. 

Er zijn mensen met een woning vol spullen. Mensen met psychische 

klachten, voor wie de drukte van een renovatie te veel is. En senioren 

die zelf niet meer spullen kunnen verplaatsen of traplopen. We helpen 

iedereen die dat wil, met het vinden van een oplossing. Of dat nu hulp is 

bij het in orde maken van de woning voor de renovatie, bij het aanpakken 

van schulden of het aanmoedigen van activiteiten in de wijk. Dat kunnen 

mensen zijn die vrijwilligerswerk willen doen of mensen die willen meedoen 

aan activiteiten in de wijk.”

Kyran: “We doen nu ook gesprekken aan het eind van de renovatie. 

Dan regelen we de laatste dingen rondom de renovatie en kijken we naar 

wat de bewoners willen in de toekomst. Zijn er nog zorgen of hebben ze 

ideeën voor de buurt? We vragen bewoners wat zij kunnen doen voor hun 

buren, boodschappen bijvoorbeeld. Als iedereen weet wie er boven of 

naast ze woont, helpt dat beter met elkaar om te gaan. En soms nemen 

we een organisatie mee die de bewoners kan helpen bij hun problemen, 

zodat zij hen verder kunnen helpen.” 

Doel? 

Bewoners helpen met hun persoonlijke situatie én daarnaast de 

leefbaarheid en de sociale omgang in de wijk verbeteren. En zo 

bijdragen aan een fijne en veilige plek om te wonen en leven. 

Wie?

Ilse Zijlstra (wijkconsulent Overvecht en coördinator van 

Sociaal Renoveren), Kyran Goudswaard en Désirée 

Huijbregts (projectconsulenten bij Sociaal Renoveren).

De cijfers? 

Woonin renoveert 10 hoogflats in Overvecht. In die flats zitten 

totaal 1800 woningen. Sinds 2018 worden de flats één voor één 

grondig gerenoveerd. 
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Ouafaa: “We zijn begonnen vanuit noodzaak. In onze buurthuizen staan 

weggeefkasten. Daarin staat van alles: van lampen tot pannen. Maar 

door corona sloten de buurthuizen hun deuren. Al snel kwam het idee 

om zelf naar mensen toe te gaan. Dus hebben we een bus geleend. 

Toen merkten we al heel snel dat we ook dienst kunnen doen als rijdend 

buurthuis. We spraken mensen die alleen thuis zaten en heel weinig 

andere mensen zagen. Er bleek ook veel armoede te zijn. Daarom gingen 

we voedselpakketten en spullen als toiletartikelen verzamelen om weg te 

geven. Het Rode Kruis hielp ons met de voedselpakketten.” 

Latifa: “Onze kracht is dat we mensen op hun woord vertrouwen. 

Je hoeft bij ons geen overzicht van je inkomen te leveren, of iets terug 

te doen. Ze weten dat als ze iets nodig hebben, wij hen helpen. En dat 

vertrouwen krijgen we terug. We komen daarom ook bij mensen binnen en 

voeren gesprekken met bewoners. Ook over zaken waar mensen hulp bij 

nodig hebben, zoals schulden.” 

Ouafaa: “Vragen voor hulp leggen we neer bij organisaties in ons 

netwerk die daarmee het beste kunnen helpen. Dat gaat niet alleen om 

Buurthuis op wielen met een 
bijzondere taak 

Sinds het begin van de eerste coronalockdown rijdt de Weggeefbus door Overvecht. 

De Weggeefbus helpt mensen met voedselpakketten, kleding of andere belangrijke dingen 

(van maandverband tot meubelen). Tot nu toe zijn er al zo’n 150 families in Overvecht 

geholpen. De initiatiefnemers van de Weggeefbus komen ook bij mensen thuis voor een 

gesprek. Ze voeren vaak persoonlijke gesprekken over schulden, (onbetaalbare) energieprijzen 

of andere zaken waar mensen zich zorgen om maken. Als mensen hulp willen bij hun proble

men, koppelt de Weggeefbus ze aan een organisatie die hen het beste verder kan helpen. 

Wie? 

Ouafaa Ziani en Latifa Bali, sociaal 

makelaars bij DOCK en initiatiefnemers 

van De Weggeefbus. 

Sinds wanneer? 

2021

De Weggeefbus 
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schuldhulpverlening, maar ook om eenvoudige zaken zoals een huiswerk-

klas voor de kinderen. Laatst zocht een moeder een betaalbare fiets voor 

haar kind die naar de middelbare school in de stad moest.” 

Latifa: “We merken vooral dat mensen echt niet weten waar ze terecht 

kunnen. Of dat ze tussen de wal en het schip vallen. Dat zijn vooral 

mensen met één inkomen. Ze verdienen net teveel voor een U-pas of 

andere steunmaatregelen, waarmee je bijvoorbeeld makkelijker een 

fiets kan regelen. Maar ze verdienen weer te weinig om een dure fiets te 

kunnen betalen.” 

Ouafaa: “Met de Weggeefbus was de bedoeling dat we 6 tot 8 weken in 

een bepaald gebied staan. Maar we kregen zoveel meer aanmeldingen, 

dat die tijd veel te kort is. De huisbezoeken kosten heel veel tijd. Als alle 

mensen met hulpvragen op weg zijn geholpen, gaan we door naar de 

volgende plek. We zeggen ook altijd heel duidelijk dat we na die acht 

weken weg zijn. Daarna moeten ze het weer zelf doen. Nu komen er soms 

mensen aanwaaien van een aantal blokken verderop, die hebben via via 

over ons gehoord. We zorgen dat deze bewoners gehoord worden en als 

het echt dringend is, krijgen ze hulp. Maar we leggen ook uit dat we later 

pas bij hen komen.

Toch hebben we veel meer mensen bereikt dan we vooraf gedacht 

hadden. En vooral mensen die normaal geen recht hebben op andere 

manieren van hulp. Mensen hebben het gevoel dat ze gezien worden. 

Het is een klein gebaar met een groot effect. En wij gaan naar huis met 

een gevoel dat we nuttig zijn geweest.” 

“ Toch hebben we veel meer 
mensen bereikt dan we vooraf 
gedacht hadden.”
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Het project ‘Hulp aan huis’ helpt mensen die moeilijk het huis uitkomen 

met kleine en grote hulpvragen. In Overvecht wordt dit project uitgevoerd 

door de stichting Al Amal. Het project loopt al enige tijd en begon klein. 

Bij Al Amal klopten regelmatig vrouwen aan. Bijvoorbeeld met een brief 

van de gemeente of andere overheidsorganisatie. Een brief die ze niet 

goed, of helemaal niet, konden lezen en begrijpen. 

Daarom organiseerde Al Amal een open huis, waarbij mensen met al hun 

vragen konden langskomen. Dat werd zo goed bezocht, dat de stichting 

speciaal medewerkers inzette om te helpen bij het vertalen van brieven. 

Bijvoorbeeld om vragen van scholen of organisaties te beantwoorden of 

om lastige gesprekken te voeren. Want als mensen niet goed of geen 

Nederlands kennen, gaat dat soms moeilijk. 

Ook gaan medewerkers op huisbezoek bij mensen die de deur niet 

uitkomen. Omdat ze oud of slecht ter been zijn, of omdat ze angstig 

zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed Nederlands kunnen verstaan en 

spreken. Het doel van Al Amal is om mensen uit hun huis mee te nemen, 

de samenleving in. Het project ‘Hulp aan huis’ is in de tussentijd steeds 

groter geworden. Het is nu een belangrijk en betrouwbaar project voor 

veel families in Overvecht. 

Al Amal helpt inwoners van Overvecht 
met kleine en grote hulpvragen 

Soms zijn er bij mensen thuis problemen waar niemand iets van weet. Dat kan om grote 

problemen gaan, zoals schuld of geweld. En minder grote problemen, zoals lastige 

communicatie met de gemeente of vragen rondom de opvoeding. Dan is het fijn dat 

iemand kan helpen een oplossing te vinden. Maar vaak weten weinig mensen wat er 

zich thuis afspeelt.

Stichting Al Amal Wie? 

Ine Smeets, projectcoördinator 

bij stichting Al Amal. 
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Ine: “We helpen mensen die het niet zelf lukt om hulp te krijgen of iets 

te regelen bij (overheids)organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van 

gezondheid, opvoeding of veiligheid. Omdat ze de weg niet kennen of 

niet weten bij wie ze moeten zijn. Als mensen niet zelf naar ons open huis 

kunnen komen, gaat er een contactpersoon op huisbezoek. 

Binnen ‘Hulp aan huis’ krijgen mensen altijd een vaste contactpersoon. 

Deze contactpersonen spreken meestal meerdere vreemde talen. Dat helpt 

al veel. Zij helpen bij de mensen thuis met praktische zaken, zoals brieven 

vertalen of administratie op orde krijgen. En ze blijven in contact. Het voor-

deel van een huisbezoek is dat je het hele gezin kunt helpen. 

In het begin komen mensen met praktische vragen, maar er zijn vaak 

meer dingen aan de hand binnen een gezin. Dat zie je pas als je achter de 

voordeur bent. De contactpersoon stelt vast wat die ziet en overlegt op 

kantoor wat een goede manier is om te helpen. Dan schakelen we andere 

organisaties in die daarmee verder kunnen helpen.

Ik denk dat ‘Hulp aan huis’ voor sommige mensen echt onmisbaar is om 

dingen te kunnen doen. Je kunt wel zeggen: we hebben twee keer per 

week een open huis, kom maar langs. Maar dan komen veel mensen niet. 

Dit project is uiteindelijk een belangrijke stap naar meedoen in de samen-

leving. Om een drempel weg te nemen en mensen in beweging te krijgen. 

In het begin kwamen voornamelijk Marokkaanse vrouwen bij ons. Nu ook 

mannen, jong en oud. En mensen van verschillende afkomsten. Ze zoeken 

hulp voor veel verschillende vragen. Vaak komen ze bij ons omdat ze 

via via gehoord hebben dat we kunnen helpen. Het wantrouwen naar 

instanties is de grootste drempel om hulp te zoeken. En dan is er ook nog 

het taboe dat heerst: je praat niet zomaar over problemen thuis. 

We blijven niet eeuwig achter de voordeur. Als we eenmaal het vertrouwen 

hebben, namen we de mensen bijvoorbeeld mee naar een Nederlandse 

les of een open huis-middag in buurtcentrum De Dreef. Er is bij Al Amal 

een medewerker die voorlichting 

geeft over gezond leven: gewicht, 

voeding en het voordeel van water 

drinken. Ook organiseren we 

wandel- en muziekclubs. Die worden 

begeleid door vrouwen die ooit zelf om hulp bij ons vroegen. Zij gaan 

bijvoorbeeld met een groepje wandelen. Uiteindelijk willen we dat mensen 

weer deelnemen aan de maatschappij.” 

“ Uiteindelijk willen we dat  
mensen weer deelnemen  
aan de maatschappij.”
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We willen dat de inwoners in de wijk mee kunnen doen in 
de samenleving en dat het aantrekkelijk is om in Overvecht 
te ondernemen. Meedoen kan bijvoorbeeld door het 
doen van vrijwilligerswerk, het deelnemen aan een cursus 
of opleiding, te werken of een eigen bedrijf te starten. 
We helpen inwoners bij de Werkwinkel met alle stappen 
richting werk of een opleiding. Bijvoorbeeld met het maken 
van een cv, het zoeken van vacatures, het oefenen van een 
sollicitatiegesprek en meegaan met een kennismaking met 
een werkgever. Samen met ondernemers en eigenaren 
werken we aan een prettig en veilig ondernemersklimaat op 
bedrijventerrein Nieuw Overvecht en in de winkelgebieden.

Meedoen & 
ondernemen5
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In de afgelopen 

4 jaar zijn 708 werkloze 

bewoners met een baan (441), 

eigen bedrijf (111) of school/

opleiding (156) gestart met 

persoonlijke ondersteuning van 

de Werkwinkel, Pozitive, Focus, 

03Office, Bouw is wouw of  

DOK 030.

Resultaten
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Janne: “De meeste bewoners willen een schoon Overvecht. 

Veel mensen ruimen zwerfvuil op. Wij bieden extra manieren 

om aan een schone buurt te werken. Zo zoeken we contact-

personen in de flatgebouwen. Een contactpersoon kan nieuwe 

bewoners informeren; hen vertellen over de regels rond afval. 

Of een app-groep voor de flat beginnen, zodat bewoners elkaar 

een seintje kunnen geven over afspraken voor grofvuil.  

Te veel mensen kennen de regels niet. Ze zetten hun oude 

huisraad aan de straat na een verhuizing. Of ze zien vuil rond 

containers staan en zetten daarom zelf ook hun afval daar 

neer, terwijl dat niet mag. De gemeente haalt het toch wel op. 

Ook kan lang niet iedereen goed (Nederlands) lezen.

Tekeningen

Als we een plek aanpakken, beginnen we steeds met containers 

wat mooier maken. Dat doen we samen met een basisschool. 

Rond winkelcentrum de Klop was dat de Marcusschool. 

De leerlingen hebben tekeningen gemaakt, waarvan kunstenaar 

Jaap affiches heeft ontworpen. Samen hebben ze zo’n 

16 containers mooier gemaakt. Op de Victoria Regiadreef 

mochten de kinderen ook heggetjes planten. 

Op de Schakel en de Mattheusschool maakten de kinderen 

ook tekeningen. En ze kregen een gastles van de Schone 

Stadcoach. Toen we daar de affiches gingen plakken, gingen er 

Schoon Overvecht zet zich in 
voor schone buurten

Twaalf wijkambassadeurs ergeren zich enorm aan het vuil dat steeds bij de ondergrondse 

containers wordt gezet. Want de stapels afgedankte meubelen en ander afval maken de 

straten er niet mooier op. De ambassadeurs bedachten een manier om Overvecht schoon 

te houden. Dat doen ze door bewoners te informeren, de containers te verfraaien en er zo 

goed mogelijk voor te zorgen dat het netjes blijft.

Schoon Overvecht
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heel veel kinderen mee. Allemaal in een geel hesje en met een knijper om 

de buurt schoner en mooier te helpen maken. 

We begonnen rond de Klop, op de Bangkokdreef en bij de Ibis- en 

Nigerdreef. En het werk gaat door daar. Volgend jaar gaan we aan de 

slag in Overvecht Zuid. De basisscholen Op Dreef en Spoorzicht hebben 

gelukkig al beloofd te helpen. 

Samen overleggen

We overleggen regelmatig met organisaties die belangrijk zijn in 

Overvecht. Zoals verenigingen, Wijk&Service en het Wijkbureau. Dat doen 

we per buurt. Inmiddels hebben we ook gezamenlijk overleg op het 

wijkbureau. Daar zitten we dan met mensen van de gemeente – ook 

van Stadsbedrijven – en van de verenigingen. Het is goed hen te laten 

weten dat we een schone wijk willen. Inbreng van bewoners is belangrijk. 

Bewoners dringen bijvoorbeeld veel meer aan op handhaven dan de 

gemeente zelf. Wij zijn die rommel namelijk goed beu.” 

Ook wijkambassadeur worden? Neem een kijkje op  

www.echtovervecht.nl/wijkambassadeurs 

“ Toen we daar de affiches gingen 
plakken, gingen er heel veel kinderen 
mee. Allemaal in een geel hesje en 
met een knijper om de buurt schoner 
en mooier te helpen maken.”

Wie? 

Janne van Malenstein, een  

van de 12 wijkambassadeurs  

van Schoon Overvecht. 
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En dat is zonde, vindt Mohamed el Karouni. Daarom begon hij stichting 

Toekomstpunt. Een plek waar inwoners van Overvecht terecht kunnen met 

alle soorten vragen over of wensen voor hun toekomst. Of dat nu gericht 

is op werk, opleiding, leren van de taal of bijdragen aan de samenleving. 

Mohamed helpt hen verder waar mogelijk. En als hij zelf niet kan helpen, 

zoekt hij een organisatie die dat wel kan. 

Toekomstpunt heeft sinds kort een ruimte aan de Voortrekkersdreef 2, 

het was vroeger een peuterspeelzaal die Mohamed verbouwd heeft 

naar een kantoor. Er is genoeg ruimte om gesprekken te voeren en 

cursussen te geven. Binnenkort worden er zelfs lessen gegeven van de 

mbo-opleiding niveau 2 Huishoudelijke hulp en Zorg (waaronder een 

opleiding tot gast ouder). Toekomstpunt hoopt in de toekomst ook de 

opleiding Pedagogiek en ICT te kunnen aanbieden. Het zijn allemaal 

BBL-opleidingen waarbij 

de cursist één dag naar 

school gaat en de rest van 

de week werkt. Daarnaast 

wil Toekomstpunt graag 

uitbreiden met een kinderoppasservice tijdens schooldagen, zodat het 

voor ouders met kinderen makkelijker wordt een opleiding te volgen. 

Maar dat is een project voor later.

Een plek waar Overvechters terecht 
kunnen met allerlei soorten vragen 

Overvecht zit vol met mensen met ambitie. Mensen die gemotiveerd zijn plannen te maken en doelen te 

halen. Ze hebben de ambitie om te werken, leren, studeren of om iets goeds te doen voor de samenleving. 

Maar hoe graag mensen ook willen, het lukt niet altijd. Soms hebben ze jonge kinderen voor wie ze thuis 

moeten zijn. Of ze spreken de Nederlandse taal niet goed genoeg. Soms vinden ze zichzelf te oud om iets 

nieuws te leren. En soms hebben ze gewoon geen idee waar ze moeten beginnen. 

Toekomstpunt

“ Als je mensen wilt helpen  
vooruit te komen, moet je de 
drempels verlagen.”
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Mohamed: “Met Toekomstpunt willen we alles doen om het inwoners van 

Overvecht zo makkelijk mogelijk te maken aan hun toekomst te werken. 

Voor sommigen is dat helpen zoeken naar werk, een cv opstellen of een 

cursus volgen. Voor anderen is het opvang regelen voor de kinderen en 

een opleiding volgen. Het hoeft niet gekoppeld te zijn aan inkomen, voor 

veel mensen gaat het erom dat ze kunnen meedoen met de samenleving. 

Ik help bijvoorbeeld met het schrijven van een brief of opstellen van een 

cv. En ik geef sollicitatie- en communicatietrainingen. Maar werken aan 

de toekomst heeft met nog veel meer te maken. Ik vind het bijvoorbeeld 

belangrijk dat kinderen die naar school gaan een goed ontbijt krijgen voor 

ze hun dag beginnen. We kregen signalen uit de wijk dat kinderen met 

Wie? 

Mohamed el Karouni, initiatiefnemer stichting 

Toekomstpunt. Wijkambassadeur en betrokken bij 

Overvecht Werkt.
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bijna lege lunchtrommels naar school kwamen. Ouders willen graag, maar 

hebben niet altijd de mogelijkheid om iets mee te geven. Door kinderen 

een goed ontbijt te geven, kunnen ze hun aandacht er beter bijhouden 

op school. Dat draagt bij aan hun toekomst. En je helpt stress weg te 

nemen bij ouders, omdat ze geen ontbijt voor hun kinderen kunnen 

kopen. Daarom regelen we wekelijks samen met het Rode Kruis voor 

200 kinderen in de wijk een ontbijt.

Als je mensen wilt helpen vooruit te komen, moet je de drempels verlagen. 

Je moet het dus makkelijk maken, en dat miste ik. Als iemand wil werken, 

maar ondertussen met een schuld zit, blijft er veel stress. Mensen lopen 

vooral in hun hoofd tegen hindernissen aan. Ze denken dat het nooit gaat 

lukken een baan te vinden, omdat ze te oud zijn. Of ze vinden zichzelf te 

oud om nog te gaan leren. Terwijl ik juist mensen aanwakker de mogelijk-

heden te zien die er eerst niet waren of die zij niet zagen. En ik zorg dat ze 

hulp krijgen bij het oplossen van hun schuld. Eigenlijk is mijn taak ervoor 

te zorgen dat inwoners van Utrecht met zo min mogelijk hindernissen zo 

groot mogelijke stappen kunnen maken naar een mooie toekomst.” 

Voor informatie of vragen kun je kijken op  

www.toekomstpunt.nl
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Niet iedereen in Overvecht heeft een fiets. En daar moest verandering in 

komen, vonden in 2020 enkele organisaties in de wijk. Zij bedachten de 

Fietsdeal en inmiddels hebben meer dan 900 mensen in Overvecht een 

fiets. En doen deze bewoners boodschappen met de fiets, ze brengen 

hun kind naar school en fietsen naar het werk of familie en vrienden.

Fiets voor Upashouders

Met de Fietsdeal wil de Fietscoalitie heel Overvecht aan het fietsen 

krijgen. Met de deal kunnen U-pashouders voor 30 euro een opgeknapte 

tweedehands fiets kopen. Om te zorgen dat ze er ook echt lang gebruik 

van maken, kan de eigenaar zijn of haar fiets een jaar lang gratis laten 

repareren bij de sociale werkplaats in Overvecht. En voor iedereen die niet 

kan fietsen of wel een beetje hulp kan gebruiken, is het mogelijk via de 

Fietsdeal een opfriscursus te regelen. Kun je helemaal niet fietsen? Geen 

probleem. Daarvoor worden fietslessen gegeven.

Iedereen op de fiets met de Fietsdeal

Nooit meer op de bus wachten en geen duur OVkaartje meer kopen. Geen dure benzine 

meer tanken in de auto. En altijd een parkeerplaats. Fietsen biedt niet alleen veel vrijheid, 

het is ook nog eens gratis. Als je een fiets hebt, tenminste. 

Fietsdeal

Wie? 

Arjen van Ree, Project O  

en intiatiefnemer Fietsdeal. 
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Weesfietsen

De fietsen voor de Fietsdeal zijn tweedehands ‘weesfietsen’. Dit zijn oude 

fietsen die door hun eigenaren zijn achtergelaten op plekken in de stad. 

Ze worden opgeknapt door medewerkers van een sociale werkplaats. 

Er is bewust voor tweedehands fietsen gekozen, zodat mensen zien dat je 

iets ouds nog best opnieuw kunt gebruiken.

Het project is een succes: de vraag is groot, net als het effect. 

Een medewerker van het Buurtteam geeft aan: “Dankzij de fiets is het 

ineens mogelijk je kind naar school te brengen, of om familie te bezoeken. 

Ook helpt het bij meer bewegen, wat goed is voor de gezondheid. 

En mensen komen weer hun huis uit om bijvoorbeeld boodschappen te 

doen. Zo ontmoeten ze ook weer andere mensen. Er hebben zich zelfs 

fietsclubjes gevormd om samen fietstochtjes te maken. Hoe mooi is dat!” 

Arjen: “De fiets is een middel om mensen vooruit te helpen. Ook met 

andere zaken, dan alleen van a naar b komen. Een fiets is niet voor 

iedereen makkelijk bereikbaar, dat realiseren veel mensen zich niet. Het feit 

dat mensen door die fiets de deur uitkomen is van grote waarde, en een 

winst in Overvecht. Ze kunnen ergens naartoe: naar familie, naar school 

met hun kind of boodschappen doen. Daarnaast helpt het mensen ook op 

“ De fiets is een middel om 
mensen vooruit te helpen.  
Ook met andere zaken, 
dan alleen van a naar b komen.”
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andere vlakken. Bijvoorbeeld in het vinden van werk. Omdat ze niet meer 

afhankelijk zijn van duur openbaar vervoer en met de fiets naar hun werk 

kunnen. 

Het zou mooi zijn als we door samenwerking met andere partijen in de 

toekomst nog meer mensen op weg kunnen helpen. Er is veel aanbod 

voor mensen met een klein budget. Die willen we meer informatie 

meegeven, over bijvoorbeeld energie besparen en de voedselbank. 

We willen het project uitbreiden met opfriscursussen die we standaard bij 

een fiets bieden. Soms zijn mensen angstig, omdat ze een keer gevallen 

zijn. Of moeten ze beter leren fietsen op de weg. Ook hebben we sinds 

kort een samenwerking met de kringloop Emmaus. Daar kunnen mensen 

voor een klein bedrag kinderzitjes of fietstassen kopen. 

We willen graag nog meer werkplaatsen in de wijk, waar mensen zelf 

hun band kunnen plakken of reparaties kunnen uitvoeren. En we willen 

cursussen voor reparatie gaan geven. Het zou zonde zijn als iemand door 

bijvoorbeeld een lekke band de fiets niet meer gebruikt.” 

Ook gebruikmaken van de Fietsdeal? Mail naar  

info@heelutrechtfietst.nl
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