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Utrechters zijn samen
actief aan zet
Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is dat de leden meer zicht krijgen

op aanleiding en achtergrond van initiatieven van bewoners, en

dat we ook de spanning opzoeken tussen verwachtingen en

initiatieven van bewoners en opstelling en aanbod van en meer

geïnstitutionaliseerde zorg- en welzijnspartijen. 

De sprekers

Amina Berkane Abahkou

Jan Smelik

Monique de Koning

Geciteerd uit de Koers van de Bestuurstafel

"We zien burgers eigen en in gezamenlijkheid initiatieven

ondernemen. Denk aan buurtcoöperaties, GROZ, maar ook aan

verenigingen van patiënten. Sommige partners stimuleren en

faciliteren vrijwilligerswerk, zoals HandjeHelpen en Al Amal.

Juist die krachtenbundeling en dat initiatief maken dat

mensen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Als Bestuurstafel

gaan we daar serieus mee om. Want wat burgers zelf regelen

en organiseren, is juist hoofdzaak." 
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DE BASIS VAN

LOSLATEN IS

GUNNEN, 

OOK HET VALLEN

Spreker 1: Amina Berkane Abahkou 
Amina woont, werkt en leeft in Kanaleneiland en heeft in de afgelopen
jaren veel contacten opgedaan. Zo heeft ze vele jaren in de zorg gewerkt
en vertelt ze vol lof over hoe het was om vrijwiliger te zijn geweest bij de
stichting Al-Amal. 

Op 15 maart 2020 zat Amina thuis op haar bank denkende aan de
persconferentie die de volgende dag zou komen. Premier Rutte zou aan
gaan kondigen dat Nederland in lockdown moet. Amina maakte zich
daarbij grote zorgen. Wat gaat er dan gaan gebeuren met alle zwakke en
zieke inwoners in haar wijk? Amina besloot om in actie te komen: Ik maak
een WhatsApp groep en ik ga helpen! De groep begon met 18 personen uit
haar eigen netwerk, maar groeide binnen de daaropvolgende nacht tot
maar liefst 80 personen. En inmiddels zijn er maar liefst 13 subgroepen
opgericht. Via de WhatsApp groep konden inwoners vragen en aanbod
met elkaar delen varierend van het uitlaten van een hond tot het regelen
van laptops voor thuisonderwijs. Terwijl de zorg druk bezig was met
herschrijven van beleid was Amina samen met haar WhatsApp groep
bezig om écht het verschil te maken in de wijk.       

Amina deelde met de bestuurstafel dat ze haar hele leven het gevoel
heeft gehad dat ze de wereld moet redden. In 2015 besloot ze haar
strategie aan te passen. "Weet je wat? Ik ga me richten op 1 persoon en als
ik die persoon heb gered dan gaan we samen verder." Amina is een
verbinder, dat is haar natuur. Ze gelooft in de kracht van dankbaarheid,
gelijkwaardigheid en met liefde het gesprek aangaan in de wijk.  

Tot slot haalde Amina aan dat volgens haar veel vrijwilligerswerk eigenlijk
betaald werk hoorde te zijn. En ze sloot af door te benoemen dat
initiatieven zoals GROZ prachtige voorbeelden zijn van regionale
samenwerking waarbij gemeenschappelijke krachten worden gebundeld.
Ze benoemde daarbij dat het vertrouwen groeit. Tegelijkertijd benoemde
ze dat burgerinitiatieven als bedreigend of als concurrentie gezien
zouden kunnen worden vanuit bestaande partijen. Vertrouwen in elkaar
en elkaar écht zien is essentieel om verder te komen. 

De aftrap door Caroline Sarolea
Caroline benadrukte het belang van het écht meenemen van de burger.
Dit deed ze aan de hand van haar eigen ervaring. Ze vertelde dat tijdens
corona naar schatting ¾ van de inwoners uit Overvecht niet naar de
persconferenties keek of de verstrekte informatie las. Samen met
collega's kwam Caroline in actie en gingen ze met auto's door de
wijken. In eerste instantie kwam vanuit de gemeente het geluid dat dit
eigenlijk niet zou mogen. Maar door uiteindelijk met elkaar het gesprek
te voeren over: "Hoe bereiken we de burger nu écht?", kwamen ze tot
een aanpak voor en door inwoners van Utrecht waarbij alle
nationaliteiten aan tafel zaten om input te leveren. Dat onderstreept
het belang.
  

Amina Berkane Abahkou
Actieve inwoner van

Kanaleneiland
Podcast (klik)

https://www.podnl.com/ep/Plank-met-Vier-Poten-Ondernemen-op-het-grensvlak-van-culturen-en-instanties-Een-gesprek-met-Amina-Berkane-Abahkou-over-haarzelf-en-over-samenwerken
https://www.podnl.com/ep/Plank-met-Vier-Poten-Ondernemen-op-het-grensvlak-van-culturen-en-instanties-Een-gesprek-met-Amina-Berkane-Abahkou-over-haarzelf-en-over-samenwerken
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ZONDER

SLEUTELPERSONEN

IS ER GEEN GELIJKE

TOEGANG TOT

ZORG EN

ONDERSTEUNING
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Spreker 2: Monique de Koning
Monique vertelde over de term "Utrechtse sleutelpersoon". Tijdens de
coronatijd is deze samenwerking met de gemeente en de GGD ontstaan.
Door middel van 45 sleutelpersonen zijn in deze periode bijna 1000
WhatsApp groepen met tienduizenden verschillende Utrechters bereikt
met de juiste informatie over Corona. 

Sleutelpersonen typeren zich doordat ze zich echt in de haarvaten van
de stad bevinden en diverse verbanden en netwerken. Denk hierbij aan
trainers, ervaringsdeskundigen, schooldirecteuren en artsen. Deze
personen bekleden vanuit hun positie verschillende rollen zoals
voorlichter, adviseur (zowel professionals als de doelgroep),
bemiddelaar en signaleren. 

Monique stond stil bij het feit dat de diversiteit binnen de stad Utrecht
groeit. Ze benadrukte daarbij dat om de toegankelijkheid van de zorg te
borgen, het zaak is dat de zorg aansluit bij alle groepen binnen onze
stad. 

Ze sloot haar verhaal af met de stelling: Zonder sleutelpersonen is er
geen gelijke toegang tot zorg en ondersteuning.   

Monique de Koning
Senior beleidsadviseur

Volksgezondheid

Tijdens de coronatijd
zijn er filmpjes gemaakt

om inwoners te
informeren. 

 
Klik hier voor het

filmpje van Overvecht

https://www.youtube.com/watch?v=eyvS5OFQcLI&t=52s
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Spreker 3: Jan Smelik

Wat is er nodig om een vitale, gezonde wijk te krijgen?
Bijv: Ontmoetingsplek, 1 loket voor vragen, goede
informatievoorziening etc. 

Intensieve samenwerking burger, bedrijfsleven, professionals, overheid
en zorgverzekeraar
Op basis van gelijkwaardigheid!
Single aim, quadruple effect
Shared savings contacten op basis van domeinoverschrijdende
financiering

Jan startte zijn verhaal over Austerlitz Zorgt waarbij ze besloten om de
zorg op hun eigen manier te organiseren en niet volgens de manier van
de gemeente, maar wel in samenwerking met de gemeente. 

Jan vertelde dat collectieve actie zoals lokale burger collectieven, iets
van alle tijden is. En dat we in de huidige tijd zien dat steeds meer
actieve bewoners verantwoordelijkheid durven te nemen. Zo zijn er
landelijk inmiddels circa 1500 bewonersinitiatieven (Utrecht 150) die zich
met zorg, welzijn en wonen bezig houden. 

Jan sloot zijn verhaal af met een nieuw ontwerp voor de basiszorg: 
1.) Sociale basisinfrastructuur op orde

2.) Doordecentraliseren op wijk/buurtniveau (max. 10.000 inwoners)

Jan Smelik
Oprichter Austerlitz Zorgt

Bestuurslid Nederland
zorgt voor elkaar

Site (klik)

Take home message

Iedereen wil echt dat de bewoners meedoen en actief zijn. 
Het is van belang om contacten en activiteiten te stimuleren. Organiseer
activiteiten waardoor verbindingen ontstaan. Vrijwel elke wijk heeft bevlogen
inwoners, maar je moet ze wel vinden. 
Houd het simpel en begin klein. 
Zorg in iedere wijk/buurt voor een fysieke plek waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten. 
Durf ook eens medewerkers aan te nemen die niet op je lijken en die anders
(out of the box) denken.  
Kijk eens in de spiegel en ga bij jezelf te rade: Wat zou jij morgen anders zou
kunnen doen?  
Durf echt los te laten. En accepteer daarbij ook de mogelijke (negatieve)
consequenties. 

We gingen in kleine groepen in gesprek met de sprekers. Na de inspirerende
gesprekken maakten we gezamenlijk een rondje: Wat nemen we mee?

In zijn presentatie stelde Jan aan de
orde dat volgens hem de
zorgpyramide gekanteld zou moeten
worden. Zelfzorg, veerkracht en
gezond gedrag zouden voorop
moeten staan, waarbij je de
basiszorg (informele zorg,
nuldelijnszorg en eerstelijnszorg) op
wijkniveau moet organiseren. 

https://nlzorgtvoorelkaar.nl/home/default.aspx
https://nlzorgtvoorelkaar.nl/home/default.aspx

