
Utrecht.nl

Hier komt tekst

Gezond Stedelijk Leven

Hier komt ook tekst

Toke Tom

Themadirecteur Sociaal

Gemeente Utrecht

Bestuurstafel Gezond Utrecht

22 juni 2017



Sociaal domein Utrecht

1. Profiel van de stad
Gezond Stedelijk Leven & Inclusieve Stad

2. Versnellingsplan Overvecht

3. Transformatie sociaal domein
• Buurtteams
• Pilot EPA
• Citydeal Inclusieve Stad

4. Samenwerking sociale partners



Gezond Stedelijk Leven

Profiel van de stad: gezonde stedelijke ontwikkeling

‘Gezond’ worden en blijven:

• Ontspanning en (culturele) voorzieningen

• Sociaal maatschappelijk participeren

• Groene duurzame leefomgeving

• Mentaal en spiritueel welbevinden

• Digitaal aangesloten

• Materiele welvaart/werk

• Fysiek welbevinden

• Individuele ontwikkeling/educatie
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Agenda Gezond Stedelijk Leven



Profiel van de stad

Utrecht Monitor 2017

• Utrecht groeit hard: eind 2017 ±350.000 inwoners; 2027 >400.000 

=harder dan eerder voorspeld & harder dan andere steden in Nederland

• Utrechters over algemeen gelukkig en gezond. Stad trekt mensen aan 

met hoge opleiding en/of hoog inkomen = hardst groeiende 

bevolkingsgroep.

• Verdeelde triomf? Toenemende sociaal-economische ongelijkheid.  

Druk op woningmarkt, voorzieningen, milieu en verkeer.

• Uitdaging: Inclusieve stad; gezonde stedelijke leefomgeving voor álle 

bewoners, nu en in de toekomst.



Positieve en negatieve ontwikkelingen in Utrecht
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Trickle-down-effect: niet in Utrecht
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243.745
(+2,0%)

2016:

Arbeidsmarkt: verdringing

5.0004.000 5.000
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Lage inkomens in Utrecht

% Lage inkomens % Langdurig lage inkomens (> 4 jaar)

% Inwoners met bijstandsuitkering
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Negatieve toekomstverwachting

Algemeen buurtoordeel

Levensverwachting in goede

ervaren gezondheid

Bron: bewonersenquête 2016
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Ervaren gezondheid

Overgewicht kinderen

Kansenongelijkheid

onderwijs

Geluksgevoel

Maatschappelijk 

welbevinden

Cultuurdeelname
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(On)gelijkheid in Utrecht – verdeelde triomf

• Positieve ontwikkelingen in Noordwest en Zuidwest

• Overvecht en deelbuurten van Kanaleneiland (Zuidwest) 

blijven achter

• Relatief weinig armoede in Utrecht, maar lage inkomens 

clusteren steeds meer

• Verdringing op arbeidsmarkt; geen trickle down

• Komende groei  Banen? Woningen? Segregatie? 

• Wat gebeurt er als we niks doen?
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2. Versnellingsaanpak Overvecht

Overvecht Utrecht

Huishoudens met bijstand 18,2% 6,5%

Werkgelegenheid in de wijk 36 banen per 

100 inwoners

72 banen per 

100 inwoners

Slechte gezondheid 29% 14%

Rapportcijfer buurtoordeel

Rapportcijfer sociale cohesie

4,9

4,5

7,1

5,8

Voelt zich wel eens onveilig 

in de wijk

54% 33%

Bron: WijkWijzer 2017
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Versnelling Overvecht

5 pijlers

1. Gezonde wijk

2. Opvoeden en opgroeien

3. Samenleven 

4. Werk en ondernemerschap

5. Veiligheid

➢ Armoede is thema binnen alle pijlers

September 2016 gestart met operationaliseren versnellingsaanpak

Januari 2017: eerste publicatie ‘uit de startblokken’

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw8PaoksvQAhXGVRoKHc2lCPIQjRwIBw&url=http://www.versnellingovervecht.nl/&psig=AFQjCNENbXGVHZrpUQDkZv9aRZZzdmC65A&ust=1480411925445910
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Focus voor uitvoering

• In Overvecht niet wachten op de hulpvraag, erop af!

• Bewoners doen mee

• Werken vanuit de bedoeling, systeemwereld is ondersteunend 

aan leefwereld

• Meest ervaren professional nodig: werken in Overvecht is 

promotie!

• Samenwerking beter, niet vrijblijvend, vitale coalities. 

Allemaal werkend volgens een gezamenlijk ontwikkelde set 

leidende principes

• ‘Bijenkorven’: ruimte voor ontmoeting, hulpverlening en vitale 

coalities, tussen professionals en professionals en bewoners.
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Pijler 1: Gezonde wijk

• Versterken samenwerking

• Gezonde leefstijl - Vitaal in Overvecht 

• Alliantie Gezonde Wijk Utrecht 

• LEF voor kinderen boven gezond gewicht

• Ouder-babygroepen 

• Uitbreiding jeugd-

gezondheidszorg
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Pijlers 4: Werk en ondernemerschap

Project: Overvecht Renovatie en Verduurzaming

• Verbeteren woonkwaliteit Overvecht; duurzame en gasloze wijk

• Bouw- en installatiesector  werkgelegenheid in Overvecht

• Perspectief op een baan die bijdraagt aan een maatschappij die 

minder fossiele brandstoffen gebruikt

• Meer BBL- en stageplekken creëren, baangarantie?

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_rvrulsvQAhUJ7hoKHRE0Du4QjRwIBw&url=http://www.jinc.nl/&psig=AFQjCNHDaBJbjd4Sh1NlIFob_WqRv9JVtQ&ust=1480413143296366
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• Hulp en zorg anders organiseren

• dichtbij huis

• snel beschikbaar

• minder versnipperd

• meer preventie

• Groter beroep op eigen kracht en samenleving

• Sociaal vitaal: mensen helpen elkaar een handje

• Zorg aansluitend bij wat iemand zelf kan en wil

• Groter beroep op eigen kracht en samenleving

• Toekomstbeeld en leidende principes waarborgen juiste 

inhoudelijke koers

3. Transformatie sociaal domein

Utrechtse ambitie



Leidende principes

• Eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid en wederkerigheid

• Ruimte voor professionele beslissingen

• Normaliseren en uitgaan van de mogelijkheden

• Hoogwaardige generalistische professionals aan de voorkant

• Eenvoudig systeem, minder bureaucratie

• De veiligheid van het kind vormt altijd de ondergrens



Utrechtse model

Spoor 1: Sociale basis: voor en door de stad

Spoor 2: Basiszorg via Buurtteams: steun waar nodig

Spoor 3: Aanvullende Zorg: speciaal waar het moet

Stapsgewijs 
veranderen in 

de praktijk



Leren in de praktijk

Ook buurtteams lopen aan tegen de systeemwereld 

24



Algemene knelpunten: 

Citydeal Inclusieve Stad

28

Focus op 

rechtmatigheid

Geen ruimte 

voor maatwerk

Instanties gaan uit 

van modelburgers

Gestandaardiseerde 

contacten



Maatwerk mogelijk maken in Utrecht 

Flexibele budgetten

Denken vanuit het 

leven van mensen 

Ruimte voor maatwerk 

en vakmanschap
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Hoe leren we in de citydeal?

• Samen werken vanuit de bedoeling om doorbraken in 

casuïstiek te realiseren en samen te leren

• Professionalisering als belangrijk onderdeel

• Leren van experimenten: Ondiep Ontregelt

• ‘The task of leadership is to create a concentration of effective strenghts in 

ways that make the system’ weaknesses irrelevant’      (Peter Drucker)

Citydealoverleg

Gezamenlijke workshop 

W&I en buurtteams over 

maatwerk



Samen werken vanuit de bedoeling

• Door samenwerking vanuit de bedoeling te faciliteren vervagen grenzen 

tussen afdelingen en organisaties

• Op wijkniveau ruimte maken voor maatwerk en professionele 

beslissingen

• Utrecht gaat steeds verder in ontwikkelingen, op zoek naar grenzen 

binnen het systeem

• Best persons; samenwerken is ook overlaten aan elkaar; elkaar kennen; 

vertrouwen


