Vitaal en verbonden Utrechtse wijken met
een samenhangende wijkinfrastructuur

10 uurs,
2 september 2021

Koers van de Bestuurstafel

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid aan te sluiten bij
persoonlijke vragen en doelen van burgers in Utrecht op het gebied van
gezondheid, zorg en welzijn. Waar gewenst en noodzakelijk kunnen deze
burgers een beroep doen op onze goed afgestemde professionaliteit in
samenhang (ketens en netwerken). Daarbij hebben we bijzondere
aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. Wij vinden het belangrijk
dat vitaliteit, mentale en fysieke veerkracht en positieve gezondheid
centraal staan. Wie je ook bent. Rijk of arm, meer of minder opgeleid,
waar in Utrecht je ook woont en wat je medische toestand ook is.
Omdat ieder mens telt.

Drie kernvragen staan centraal:
•

Waaruit bestaat een echt goede en verbonden
basisinfrastructuur in iedere wijk?

Doel van de bijeenkomst:
leren, inspireren, versnellen

Inspiratie- intermezzo’s uit
verschillende domeinen

•

Wat zijn belangrijke barrières en hoe kunnen
we die belangrijkste barrières beslechten?

•

Doel van de bijeenkomst is met en door de
leden van de Bestuurstafel

•

Wat zijn belangrijke succesfactoren?

•

Maarten Schurink
SG van Ministerie BZK,
deelt zijn ervaringen

•

•

te delen wat een goede
wijkinfrastructuur is

•

aan de hand van voorbeelden en
ervaringen

•

te doordenken waaruit die
infrastructuur kan bestaan, en

•

te onderzoeken wat het betekent om
deze te ontwikkelen

• Zijn ruime ervaring met domein overstijgend
samenwerken
• Hoe werken ministeries samen?
• Wat is de bestuurlijke agenda?
• Aan de slag op basis van de bedoeling
• Ambtelijke en politieke dilemma’s
• Samen agenderen bij politiek en bij ambtelijke
top

•

•

Mohammed Ghazoul van Al Amal deelt
het Overvechts bewonersperspectief
Karen Keddeman huisarts uit praktijk De
Dame over samenwerken in Zuilen
Ondiep;
Bastiaan Staffhorst, strateeg van Mitros
over brilante mislukking op complex aan
de Vulcanusdreef en wat we daarvan
samen kunnen leren
Ingrid Bulsink (AC) en Yvonne Pijnacker
(HUS/O&I) delen hun OM U ervaringen
met ouderennetwerken in de wijken
Fawzia Nasrullah, bestuurder van
onderwijskoepel PCOU Willibrord, over
samenwerking met en in het onderwijs.

Vitaal en verbonden Utrechtse wijken met een samenhangende 10 uurs,
2 september 2021
wijkinfrastructuur, Inspiratie door en van de inleiders
HUISARTS
(Karen Keddeman)

Uitgangspunten
Gezonde Wijk:
• Bewoners naar vermogen
verantwoordelijk voor
hun eigen gezondheid
• Aandacht & agendering
gezonde leefomgeving
• Positieve gezondheid is
collectieve rode draad
• Van ziekte en zorg naar
gezondheid en gedrag
• Jeugd heeft de toekomst
• Community versterken

INWONERS

“DOE JE MEE?”

Principes samenwerking:
• Aansluiten op wat er al
is
• Nieuwe plannen in
drieën
• Samenwerken heeft
vorm, structuur en
inhoud
• Gezamenlijke
verantwoordelijkheid
• Bedoeling staat voorop
• Samenwerken = elkaar
én elkaars werk kennen

(Mohammed Gazhoul, Al Amal)

Veel voorkomende problemen:
• Ongezonde levensstijl en
negatief toekomstbeeld
• Veel multi-probleem en
gebroken gezinnen
• Veel jeugd met LVB
• Veel jeugd ‘onder de radar’
en vatbaar voor criminaliteit
Drugs, met name eenvoudige
toegang tot lachgas

Wat helpt en werkt?
• Cultuurverschillen begrijpen
en benutten > bv: sportschool
voor alleen vrouwen voor
ontmoetingsplek & gezonde
levensstijl
• Bewoners en sleutelfiguren
delen ervaringen met
beleidsmakers en bestuurders
• Sleutelfigurenaanpak

ONDERWIJS
(Fawzia Nasrullah, PCOU Willibrord)

Wat is er nodig?
• Van samenwerken binnen sector naar
samenwerking óver grenzen
• Wijkgebouwfunctie scholen: een school is méér
dan een plek om les te geven
• Veel diversiteit tussen wijken: verklein het verschil
• Maak passende hulp uit domeinen welzijn en zorg
sneller beschikbaar zodat scholen dit niet zelf
gaan/moeten organiseren.
• Zorg en onderwijs vissen in dezelfde
arbeidsmarktvijver: dat vraagt afstemming.

WONINGBOUWCORPORATIE
(Bastiaan Staffhorst)
Specialist Ouderengnk.
Casemanager dementie
Paramedici
Apotheek

Vulcanusdreef
OUDEREN –
Om U
( Yvonne Pijnacker
en Ingrid Bulsink)
• Betrokken
medewerkers
• Gestructureerd overleg
• Verbinding tussen
wijk&stad
• Digitaal platform
• Gelijkwaardig
• Samen verantwoordelijk

• 30% instroom uit (zeer)
kwetsbare doelgroep,
70% instroom ‘onderkant
woningmarkt;
• Goede woning ≠ goed
wonen
• Volkshuisvesting is een
ambacht!

Wat helpt en werkt?
• Identificeer samen wat er
aan de hand is
• Ga samen gericht en met
commitment aan de slag
• Leg beelden van verschillende partners over
wijken gezamenlijk over
elkaar heen en analyseer
• Aan de slag waar het
gebeurt
• Voor iedere wijk een
baasje (aanspeekpunt)
• Je kunt het (alleen) samen
oplossen!

10 uurs Bestuurstafel gezond Utrecht, Vitale en verbonden
wijkinfrastructuur zorg en welzijn, Wat is belangrijk?

10 uurs,
2 september 2021

Laat inwoners aan het
woord, ga met hun
input aan de slag en
betrek hen erbij.

Zie de diversiteit en
gebruik deze!
Veel verbindingen in voorveld
nodig tussen bewoners en
instanties. Drempel naar zorg is
nu te hoog.

Meer dichtbij, groot
denken en klein doen,

Samen een droom, dan
een kompas maken en
opzij zetten wat nodig is
Opgave/ambitie: wel
organiseren, níet
institutionaliseren

Wijkdata
Wijkdoen in iedere wijk

Rondom huisartsen virtueel
gezondheidsnetwerk:
- formeel/informele zorg
- Samen bestuur voor hele wijk
- Met leidende netwerk principes

Bevlogenheid
vasthouden
Wekelijkse
nieuwbrief voor alle
professionals in de
wijk
Mobiliseer kracht en
leiderschap in de
wijk

Ontmoetingen
organiseren in de wijk
(sport, feestje, wijk-2daagse

Schoolgebouwen als
wijkfunctie

Vitale en
verbonden
wijkinfrastructuur zorg en
welzijn

Basisinfrastructuur in
ieder wijk

Mensen met langjarig
‘wijkcommitment
(ambtelijk, organisaties)
Helder inzicht naar
bewoners en
professionals wat
beschikbaar is in de
wijk, en hoe te
bereiken

Baasje voor iedere wijk
(regisseur wijkalliantie)
Alliantie in iedere
wijk à la gezonde
wijkalliantie

Vroeg, snel, effectief gebruik maken van
elkaar (hulp vragen op operationeel niveau)

Mensen verbinden op alle manieren,
ontmoetingen, wie doet wat in de
wijk, dus ook digitaal.

Ontmoetingen
organiseren in
de wijk (sport,
feestje, wijk-2daagse
Basis sterk houden
(omgaan met
wisselingen)

Krachtige basiszorg
als
gemeenschappelijke
bril

Hulpverleners aansluiten ín de school. Zo
eerder antwoord bij acute vragen en erger
voorkomen.
Speciaal onderwijs
NIET per wijk
Aandacht in opleiding
voor samenwerken in
het netwerk.

Met, door
én voor de
inwoner

Verbinding
door
gedeelde
ambitie

Utrechtse Onderwijs
agenda voor VO, SO en PO.

PO heeft echt wijkfunctie en
signaleert problemen op
gebied van gedrag, voeding,
pesten, gezin (veiligheid).

Onderwijs = niet alleen
onderwijs. Altijd mét
partners!

Sleutelfiguren aanpak

Ongefilterd luisteren

Bepaal samen wat de
opgaves zijn en meet
effecten

Keypersonen: nadenken
over overdracht als
iemand weg gaat

Geef inwoners podium,
luisterend oor en
vertrouwen.

Directe beschikbaarheid
(spec.) zorg/behandeling voor
ouders en kinderen (matched
care i.p.v. stepped care

Verbinding
met
onderwijs

Nieuwe
initiatieven
slim
benutten

Goed
organiseren
is
essentieel
Een doordachte
wijknetwerk aanpak
met regie
Starten en ook
stoppen bij geen
effect

Initiatieven vanuit wijken: aandacht voor
ontstaansgrond (bv medisch). Daarna aanhaken
andere organisaties vanuit bedoeling (wat is er
nodig in de wijk).
Beeld over elkaar leggen en
elk kwartaal top 5 kwetsbare
complexen bespreken

Alle professionals
aangesloten op 1 ICT
systeem

Zet studenten in voor
studieonderdeel realisatie
ideeën in de wijk
(interprofessioneel)

Ieder initiatief met minimaal drie
al gecommitteerde partijen.

Faciliteer (extern) de
realisatie.

Professionals in hun kracht –
goede ondersteuners voor
het organiseren

Met elkaar beeld maken van
wat wel en niet werkt:
bespreekbaar maken!

VO heeft
veiligheidsprobleem, dat
vraag samenwerking

Sluit aan bij bestaande
initiatieven in de wijk en
verrijk deze.

Koester ideeën en
faciliteer realisatie ervan.
(met geld, externe inzet).

Aansluiten bij
energie + wat al
werkt

Oude niet functionerende
netwerken doorknippen. Geen
angst! Er ontstaan vanzelf nieuwe

10 uurs Bestuurstafel gezond Utrecht, Vitale en verbonden
wijkinfrastructuur zorg en welzijn, slaagfactoren

10 uurs,
2 september 2021

Collegiale inspiratie
Van systeemoplossingen naar
luisteren wat de bewoner echt
nodig heeft en daarnaar handelen

Gemeenschappelijke aanpak
van de partijen in de stad

Tegenwind? Doorgaan. Gebruik
de wind en pas je aan.

Werk samen met andere
wijkprofessionals of vorm een
netwerk

Ontmoeten om de
bubbel heen

Successen delen en vieren

Leren van andere aanpakken

Ruimte voor maatwerk =
cruciaal (voor bewoners en
professional)

Aanpreken ook op
werkvloer en
behandelrelatie

Negeer roep om kaderen maar
creëer vertrouwen als basis

Vrijheid en ruimte voor
professionals

Laat medewerkers contextueel
werken i.p.v. instellingsgericht

Sleutelfiguren centraal
stellen i.p.v. instituties

Bestuurder: houd rug recht als
inwoners oplossingsrichting
aandragen die haaks staat op
beleid

Bestuurders bieden
ruimte én stellen
kaders

Werk op basis
van
gezamenlijke
aanpak

Andere manier van benaderen.
Bijvoorbeeld: Veiligheid is van
alle partijen, niet alleen van
SAVE

Bedoeling blijven herhalen
boven doelmatigheid en
rechtmatigheid

Wat zijn succesfactoren
voor de wijkinfrastructuur?

Geef heldere uitgangspunten
mee, waarbinnen
professionals aan de slag
kunnen

Elkaar kennen

Aanspreekcultuur stimuleren
over afspraken en visie (met
ruimte voor professionals om
iets wijkspecifiek aan te
pakken

Ín de wijk
Werk samen met andere
wijkprofessionals of vorm een
netwerk

Bespreken/onderzoeken met
nieuwe gemeenteraad

Samen met scholen
Samen voortborduren op wat
er al goed gaat in Utrecht
(Zuilen Ondiep Gezond)

Van systeem oplossingen naar
luisteren naar wat we voor de
ander echt kunnen doen

Langdurig en standvastig
woningbouwbeleid

Koester het kleine!

Veel verbindingen in
voorveld nodig tussen
bewoners en instanties.
Drempel naar zorg is
hoog!

Organiseer je ín de wijk

Ontmoeten op plekken
anders dan buurthuizen

Intergenerationeel patronen
doorbreken: via
sleutelfiguren, naast gezinnen
staan en via maatwerk

Maatwerk: weg van hokjes en
eilanden

Handen ineen slaan en
veelkleurigheid omarmen

Naast gezinnen staan

Vragen ophalen uit de wijk

Interprofessioneel
samenwerken is elkaar willen
begrijpen en in gesprek over
professionele identiteit

Vitaal en verbonden Utrechtse wijken met een samenhangende
wijkinfrastructuur, Bouwstenen van het netwerk

10 uurs,
2 september 2021

Bouwstenen van netwerken
als ordenend kader
•

•

•
•
Netwerken kunnen we beschouwen als ‘complexe systemen’.
Orde is daarin te creëren door drie handelingen: scheiden, begrenzen en structureren.
Duurzame ontwikkeling is daarin te creëren door: verbinden, overschrijden van grenzen en variatie.
Beide bewegingen zijn nodig om in complexe systemen te kunnen blijven ontwikkelen.
Naar Geert Teisman

We hebben in de 10-uurs inspirerende
gesprekken gevoerd rond gevarieerde
input en in wisselende groepen
De uitkomsten uit de gesprekken
hebben we vastgelegd op een grote
brown paper rond de drie vragen
• Waaruit bestaat een echt goede
en verbonden basisinfrastructuur in iedere wijk?
•

Wat zijn belangrijke barrières en
hoe kunnen we die belangrijkste
barrières beslechten?

•

Wat zijn belangrijke
succesfactoren?

In het verslag hebben we die input op
hoofdlijnen ontdubbeld en verwoord
Ter ordening hebben we gebruik
gemaakt van de bouwstenen van
netwerken, zoals beschreven in het
boek ‘Organiseren in en van
netwerken, (Willems e.a., 2018)

Vitaal en verbonden Utrechtse wijken met een samenhangende
wijkinfrastructuur, Bouwstenen van het netwerk

Lopende activiteiten, projecten, initiatieven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per wijk komen tot initiatieven en coalities in de wijk
Denk aan initiatieven rond jeugd, ouderen, GGZ
Minimaal drie partijen doen mee, zwaan kleef aan
Gericht op gezondheid en gezonde leefstijl
Per wijk afhankelijk van vraagstukken eigen invulling
Directe beschikbaarheid (spec.) zorg/behandeling voor ouders en kinderen (matched care i.p.v. stepped care
PO heeft echte wijkfunctie en signaleert problemen op gebied van gedrag, voeding, pesten, gezin (veiligheid).
Langdurig en standvastig woningbouwbeleid
…….

Samenwerkingsverbanden
tussen actoren:
Met gespecialiseerde partijen

•
•
•
•
•
•

GGZ
Jeugd
Ouderen
Verstandelijk gehandicapten
Woningbouw
..

Nieuwe initiatieven
• Initiatieven vanuit wijken: aandacht voor ontstaansgrond/ initiatiefnemer (bv
medisch). Daarna aanhaken andere organisaties vanuit bedoeling (wat is er nodig in
de wijk?).
• Beelden van de partners over elkaar leggen en elk kwartaal top 5 kwetsbare
complexen bespreken
• Ieder initiatief met minimaal drie al gecommitteerde partijen.
• Aansluiten bij energie + wat al werkt
• Oude niet functionerende netwerken doorknippen. Geen angst! Er ontstaan vanzelf
nieuwe.

Actieve actoren van het wijknetwerk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Inwoners
Welzijn
Buurtteams
1e lijns zorg/ gezondheidscentra
Onderwijs
Sport
Wijkverpleging
Gemeente

• Iedere wijk kent ook een fysieke plek
• Rol van scholen verbinden met zorg en welzijn
• Informatie wat, wie, waar beschikbaar zijn in de wijk
voor inwoners en professionals
• Duidelijkheid over ‘Waar kunnen bewoners aan
meedoen?’
• Ontmoetingen organiseren in de wijk (sport, feestje,
wijk-2-daagse, …)
• Alle professionals aangesloten op één ICT systeem
• Vroeg, snel, effectief gebruik maken van elkaar (hulp
vragen op operationeel niveau
• Mensen verbinden op alle manieren, ontmoetingen,
wie doet wat in de wijk, dus ook digitaal

Identiteit en verbinding:
Samen een droom, dan een kompas maken. Inwoners en professionals
in de wijk willen samen zorgdragen voor gelukkig en gezond leven.
Iedereen doet mee, het is een open en inclusief netwerk.
Iedere wijk heeft unieke kenmerken, sterke punten en problemen.
Met Wijkdata Wijkdoen komen tot een gemeenschappelijke agenda in
de wijk
…..

• ….
• …..

Faciliteiten (gebouw, website, nieuwsbrief etc.:

10 uurs,
2 september 2021

Netwerk coördinatie:
• Mobiliseer kracht en leiderschap in de wijk
• Rol en inbreng van inwoners is geregeld (verschilt per
wijk)
• Iedere wijk een alliantie a la ‘gezonde wijkalliantie
• Zorgen dat je initiatieven goed ondersteunt
• Iedere wijk een aanspreekpunt waar je terecht kunt met
ideeën, problemen
• NB Over zakelijke kant en financiering hebben we niet
gesproken
• Zet studenten in voor studieonderdeel realisatie ideeën in
de wijk (interprofessioneel)
• Mensen met langjarig ‘wijkcommitment (ambtelijk,
organisaties

Interactie, vorm en spelregels:
•
•
•
•
•
•
•
•

Altijd met de inwoners, niet over de inwoners
Wij luisteren echt naar wat er speelt en belangrijk is
Ruimte voor de professionals
Het netwerk staat open voor wie wil en kan bijdragen
Maatwerk: weg van hokjes en eilanden
Handen ineen slaan en veelkleurigheid omarmen
Tegenwind? Doorgaan. Gebruik de wind en pas je aan.
Leren van andere aanpakken

