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Webinar vanuit pop-up studio Common Eye

‘Wat corona doet met gezondheids-

verschillen in Utrecht & hoe houd je energie 

van organisaties en mensen vast?

Met Carolien Sino (HU), Jan-Willem Meijer 

(De Hoogstraat) en Vivian Broex 

(ZorgSpectrum). Gedeelde inzichten:

1. Herken risicosignalen en zoek naar de 

mensen die extra risico lopen 

2. Echt luisteren naar wat mensen 

(concreet) nodig hebben

3. Gezondheidsvaardigheden beschikbaar 

maken

4. Positieve coronaveranderingen 

vasthouden en uitbouwen (vooral de 
buiten-de-randjes-tekeningen!)
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Webinar vanuit pop-up studio Reinaere (incl. 

ALV). Thema: KOOS Utrecht: Lessen en tips 

over een unieke Utrechtse aanbesteding en 

samenwerking voor de Utrechtse Jeugdzorg. 

Met Marlies van Loon (Youké), Ella van Lingen 

(Reinaerde), Mariëlle Ploumen (Altrecht) en 

Marian Dobbe (KOOS Utrecht). Opbrengsten:

1. Alle partners in de netwerkorganisatie 

moeten beseffen waar het om gaat én daar 

belang bij hebben

2. Niet zomaar samenwerken, maar 

samensmeden van elkaars expertise(s)

3. Niet mét elkaar groeien, maar áán elkaar

4. De wijk als ecosysteem zien

5. Visie geeft houvast in de complexiteit

6. Klein beginnen loont!
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10-uurs in Kanaal30
• Vitale wijkinfrastructuur 

• Experts uit verschillende disciplines belichtten 

hun invalshoek (bewoners probleemwijk, 

huisartsen, ouderennetwerken, woningbouw en 

onderwijs)

• Deelnemers identificeerden 6 bouwstenen:

1. Met, door en voor de inwoner

2. Verbinding met het onderwijs

3. Nieuwe initiatieven slim benutten en faciliteren

4. Goed organiseren is essentieel

5. Basisinfrastructuur en baasje in iedere wijk

6. Verbinding door gedeelde ambitie

Ook in gesprek met SG Maarten Schurink

over waardengedreven besturen én 

agenderen. Hij riep de Bestuurstafel op 

om in Den Haag te agenderen waar 

‘de doden vallen als gevolg van het 

systeem en tegenwerkingen in de systemen’. 
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Gezamenlijk webinar 

Bestuurstafel & Health Hub

Programma in voorbereiding 

over gezamenlijk meters maken 

in de wijk 

Hoe de Health Hub Utrecht de 

speerpunten concreet wil 

inzetten in de wijk. Welke 

meters moeten we maken op 

preventie, digitale transformatie 

en een vitale arbeidsmarkt en 

wat kunnen leden hieraan 

bijdragen? De uitkomsten geven 

mede richting aan de volgende 

fase van de Health Hub Utrecht. 

Voorbereidingen voor deze 

fase starten in 2022.

https://mailchi.mp/cf47ba75f2ec/yxcomu02c9
https://mailchi.mp/113ff6cc3694/yxcomu02c9-4798290
https://bestuurstafelgezondutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/03/Verslag-10-uurs-Bestuurstafel-Gezond-Utrecht-2-september-2021-def-.pdf
https://bestuurstafelgezondutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/02/verslag-10-uurs-Bestuurstafel-2021-over-vitale-wijkinfrastructuur-op-A3-.pdf


Bestuurstafel Gezond Utrecht 2021

In & Uit 2020 2019 2019

In: contributies en resultaten 
voorgaande jaren

63.800 66.000 57.200

Uit: bedrijfskosten 70.209 61.319 50.760

Resultaat - 6.409
4.681 15.240

Financieel KOERS

Opbouw Eigen Vermogen 2021 2020 2019

Resultaat per jaar 17.470 - 6.409 4.681-

Stand per 31-12-2021 38.229

Kosten verklaard 2021 2020 2019

Moderator & secretariaat 47.459 51.636 51.414

Vergaderkosten 114 5.678 4.774

24-/10-uurs 3.407 6.234 2.412

Administratieve diensten 1.815 1.500 2.445

Website 71 69 69

Utrechtse Zorgparade - 4.316 -

Overige kosten 64 776 205

Lees het volledige financiële verslag op www.bestuurstafelgezondutrecht.nl
Bestuurstafel Gezond Utrecht – info@bestuurstafelgezondutrecht.nl – KvK 66512832 – dagelijks bestuur: drs. M.H.W. Ploumen, prof.dr. M.M.E. Schneider en P. de Visser

Hoe blijft de Utrechter gezond? 

Koers van de ‘Bestuurstafel Gezond 

Utrecht’ voor een gezond, veerkrachtig 

en vitaal Utrecht In & Uit 2021 2020 2019

In: contributies en resultaten 
voorgaande jaren

70.400 63.800 66.000

Uit: bedrijfskosten 52.930 70.209 61.319

Resultaat - 6.409 4.681

http://www.bestuurstafelgezondutrecht.nl/
mailto:info@bestuurstafelgezondutrecht.nl

