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1 Inleiding 
In dit jaarverslag staan de activiteiten en ervaringen van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar in 

2021. Het financiële overzicht, de toelichting hierop en alle informatie- en hulpvragen die wij in 

2021 hebben ontvangen vindt u in de bijlagen.  

Door corona was 2021 weer een bijzonder jaar. Diverse keren moesten de inloopspreekuren 

langdurig worden stopgezet vanwege de coronamaatregelen. Voor het eerst in het bestaan van 

het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost is zowel het aantal informatie- als hulpvragen gedaald. Dit 

heeft diverse oorzaken: 

1) Bewoners konden ons lang niet fysiek bereiken, omdat onze fysieke plek in Podium Oost 

gesloten was vanwege corona en wij niet op andere plekken of evenementen in de wijk 

aanwezig waren. 

2) We zijn opgehouden met het registeren van telefoontjes van zeer frequente hulpvragers uit 

de wijk, veelal mensen met een GGZ-verleden. Zij nemen bijna dagelijks contact met ons 

op om hun verhaal te doen.  

3) Er was volop hulp in de buurt en/of via familie, in 2020 op gang gekomen en deze hulp is 

gebleven. Veel hulp in de buurt kwam tot stand via buurtwhatsappgroepen. In twee buurten 

is er gestructureerde burenhulp: Stolberglaan en Krommerijnpark. 

In 2021 hebben we volop geïnvesteerd in meer samenwerking op wijkniveau, op de eerste 

plaats met andere bewonersorganisaties (Platform Oost). Op de tweede plaats met wijkpartners 

door het sluiten van het Wijkpact ‘Samen Oost’. Ook is weer samengewerkt met studenten van 

de Hogeschool Utrecht voor een wijkpeiling en een project om het terugbrengen van overtollige 

medicatie op gang te brengen. 

2 Wijkinformatiepunt Utrecht Oost 
Het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost was in 2021 in principe op drie dagdelen in de week 

geopend, bij Podium Oost op de Oudwijkerdwarsstraat 148. De openingstijden in 2021 waren: 

- maandag van 14.30 tot 16.30 uur  

- dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur 

- woensdag van 9.30 tot 12.30 uur  

Tijdens de coronalockdowns waren er geen inloopspreekuren. Wel waren we 7 dagen per week 

bereikbaar per e-mail, telefoon en whatsapp. 

Aantal informatievragen 

In 2021 zijn bijna 100 informatievragen ontvangen. Het onderstaande geldt daarbij nog steeds: 

- gesprekken duren soms 45 tot 60 minuten of meer, omdat bij een aantal mensen veel 

speelt en zij ook hun verhaal kwijt willen. 

- een aantal mensen is frequent bezoeker van het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost, het lijkt 

alsof het punt voor hen als vertrouwenspersoon functioneert. De (vertrouwens)relatie die 

wordt opgebouwd heeft kenmerken van begeleiding. 

- de meeste vragen worden gesteld door mensen uit de buurt Oudwijk, omdat voor hen het 

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost dichtbij zit. Utrecht Oost telt in totaal echter 13 buurten.  



                                                     

 

Met een aantal bewoners is tijdens de lockdowns wekelijks telefonisch contact geweest, omdat 

ontmoeten niet mogelijk was maar contact wel werd gewenst. Dit werd door de betrokkenen 

zeer op prijs gesteld. Opvallend was dat sommige personen elke week vragen hebben die zij 

zelfstandig niet kunnen oplossen, maar met een beetje feedback en steun van iemand die ze 

vertrouwen vaak wel. Dat vertrouwen ofwel ‘een klik’ hebben is essentieel. 

Krant Oost voor Elkaar 

Onze krant Oost voor Elkaar is in 2021 twee keer verschenen als bijlage bij de Oostkrant, 

halverwege maart en begin september. 

      

Verder is gecommuniceerd via: 

- opname in de ladder van de Podium Oost krant 4 x per jaar 

- ons zeer actieve Twitteraccount (ruim 500 volgers) 

- vermeldingen op Ugids.nl en in de Plusgids  

- digitale nieuwsbrief van Oost voor Elkaar (180) 

- via een whatsapp-groep met wijkpartners (40 deelnemers) 

- speciale nieuwsbrief via MailChimp (ruim 400 leden) 

- whatsappgroepen voor specifieke activiteiten 

Ons bereik groeit per jaar met 20 procent.  

Website en digitaal platform OostvoorElkaar.nl 

Onze website, www.wijkinformatiepuntutrecht.nl, wordt nog steeds goed bezocht. Wij ontvangen 

nog steeds signalen dat deze ‘simpele’ website een bijna compleet overzicht geeft van wat er in 

http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/


                                                     

 

de wijk Oost te doen is. Nieuw op de website is het samenwerkingsverband ‘Samen Oost’. Meer 

hierover, verderop in dit verslag.  

We zijn blij met het digitale platform OostvoorElkaar.nl omdat bewoners en organisaties hierop 

zelf informatie kunnen plaatsen. Pogingen om ook met de gemeente samen te werken op dit 

platform zijn niet gelukt. Ons verzoek was of de gemeente (lees: wijkbureau)  informatie op het 

platform wilde plaatsen of wilde meewerken aan koppelingen met de gemeentelijke website(s). 

Hierop werd afwijzend gereageerd. Ook partners in de wijk zijn nog erg behoedzaam. Daarom 

wordt in 2022 toegewerkt naar een breed gedragen ‘Wijkportaal Utrecht Oost’. 

 

Meterkastkaart 

In juni 2021 is de Meterkastkaart verschenen en in de wijk verspreid in een oplage van 

14.000 exemplaren. Wij hebben veel positieve reactie op de Meterkastkaart ontvangen. 



                                                     

 

Andere wijken hebben het initiatief zelfs overgenomen, zoals de Wijkwijzer Noordoost en 

Indekerngezond in Leidsche Rijn. 

.  

3 Praktische hulpvragen 

In 2021 zijn bijna 100 praktische hulpvragen ontvangen van wijkbewoners die geholpen wilden 

worden met vervoer, klusjes in huis of tuin, boodschappen of sociaal contact.  

De meeste bewoners wisten ons zelf te vinden via telefoon en e-mail of dankzij een bezoek aan het 

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost. Buurtteam, U Centraal, NIZU en POH-ers verwijzen steeds vaker 

door, maar vinden het nog steeds spannend. Het vertrouwen in elkaar groeit langzaam. Eind 2021 

heeft een van onze vrijwilligers gesolliciteerd voor de functie van NIZU-ambassadeur met het oog op 

het leggen van meer verbindingen met individuele zorg- en hulpverleners in de wijk. Wij spraken 

onze steun uit in de sollicitatiebrief. De persoon is helaas afgewezen. 

Inzet van studenten 

In het eerste coronajaar konden wij drie MBO-studenten inzetten in thuissituaties. Twee studenten 

haakten vroegtijdig af. Vanwege deze ervaring hebben we in 2021 geen MBO-studenten ingezet. 

Eerst moet meer duidelijk zijn over het kader: de begeleiding vanuit de school en de begeleiding 

vanuit ons. We hebben momenteel geen uren voor praktijkbegeleiding. Wel zijn projecten opgezet 

met ROC-studenten en studenten van de Hogeschool Utrecht, zie hieronder bij ‘Samenwerking’. 

Schrijnende situaties; PGB-oplossing 

In 2020 werden wij geconfronteerd met een aantal schrijnende situaties: alleenstaande bewoners bij 

wie de noodzakelijke hulp en/of zorg niet kon plaatsvinden. Voor drie personen hebben wij in 2021 



                                                     

 

meegewerkt aan een passende PGB-oplossing. In twee situaties is dat gelukt, in een derde niet 

omdat de betreffende persoon vanwege groot wantrouwen geen afspraken wilde maken. 

 

Een PGB blijkt te zorgen voor een passende oplossing vanwege de ‘klik’ (lees: vertrouwen) tussen 

hulpvrager en aanbieder. De procedure om tot een PGB te komen is echter erg (welbewust?) 

ontmoedigend. De probleemgerichte gesprekken worden als kwetsend ervaren, de talloze 

formulieren en wie doet het budgetbeheer? Een van onze medewerkers doet op persoonlijke titel het 

budgetbeheer voor de twee personen die nu een PGB hebben. 

Buurtassistent 

In onze missie staat dat ons hoofddoel is ‘zorgzame en veerkrachtige buurten’ in Utrecht Oost. 

Daarvoor zijn buurtassistenten of buurtondersteuners nodig, ook dat staat in onze missie. In 2021 

hebben we hier aandacht voor gevraagd via een wijkdebat (zie hieronder) en een wijkdialoog ter 

voorbereiding op het Wijkpact ‘Samen Oost’. Het realiseren van buurassistenten blijkt lastig, omdat 

ze niet passen in het Utrechtse Model. We zullen in 2022 een nieuwe strategie moeten bepalen om 

de buurtassistent of buurtondersteuner in elke buurt van Utrecht Oost mogelijk te maken.  

4 Samenwerking 
In 2021 is met een aantal partners weer intensief samengewerkt. 

Platform Oost  

Platform Oost is het informele vervolg op de wijkraad Oost. Ontmoetingscentrum Podium Oost, de 

Wijkcoöperatie Oost Voor Elkaar en de Oostkrant zijn de dragers van het platform. Doel is het 

bijeenbrengen van wijkbewoners en ondernemers om samen sterk te staan richting de gemeente, 

vooral op beleidsgebieden waar het stadsbelang en de leefbaarheid van een buurt kunnen botsen. 

Dit bijeenbrengen gebeurt onder meer via wijkdebatten die live uitgezonden worden via Podium 

Oost TV. In 2021 zijn twee online debatten georganiseerd: op zondag 24 januari: hoe gezond is 

Oost? en op zondag 3 oktober: Oost ontmoet. Van het laatste debat heeft bewoonster/kunstenares 

Brigida onderstaande tekening gemaakt. Deze hangt in onze nieuwe werkruimte. 

      

Project ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ 

In september 2020 kregen wij te horen dat de projectaanvraag ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ door 

ZonMw was gehonoreerd. In het projectvoorstel ‘Buurtgezondheid Utrecht Oost’ hebben wij beloofd 

om in 2021 een ondertekende bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst op te leveren met daarin 

https://www.podiumoostutrecht.nl/
https://oostvoorelkaar.nl/
https://www.oostkrant.com/


                                                     

 

inhoudelijke ambitie en doelen op het gebied van participatie, gezondheid, welzijn en zorg. Dat is 

gelukt! Ook waren er in het kader van dit project een drietal wijkdialogen en is de ‘Leefstijlclub 

Utrecht Oost’ opgestart. 

  

Leefstijlclub Oost 

De impact van de Leefstijlclub Oost wordt nog niet gemeten, maar de eerste ervaringen duiden op:  

1) meer en nieuwe sociale verbindingen omdat mensen elkaar leren kennen en elkaar steunen door 

ervaringen te delen en ook bij praktische hulpvragen er voor elkaar zijn, 2) het stimuleren van 

‘gezond gedrag’: door de inzet van experts, professionals of ervaringsdeskundigen uit de wijk gaat 

een aantal deelnemers direct zelf aan de slag met bijvoorbeeld opruimen of ademhalingsoefeningen. 

Ze worden door de experts, professionals of ervaringsdeskundigen uitgedaagd stappen te zetten. 

Sommigen hebben niet meer dan ‘een zetje’ of wat praktische tips nodig. 3) Andere deelnemers 

hebben na bijeenkomsten contact gezocht met een professional in de wijk, zoals een diëtiste, een 

leefstijlcoach of een opruimcoach.  

Hogeschool Utrecht  

Met de Hogeschool Utrecht wordt intensief samengewerkt in kleinschalige pilots met studententeams. 

Concrete resultaten waren een filmpje over buurtassistenten, een folder over valpreventie, een lijst met 

medicatie die de kans op ‘vallen’ vergroot, een prototype voor een app over bewegen en een gedicht over 

mantelzorg. Ook hier was online veel mogelijk. 

In de tweede helft van 2021 hebben twee pilots/projecten met studenten plaatsgevonden. Zo zijn 

voorbereidingen getroffen voor een buurtcampagne om overtollige medicijnen terug te brengen naar 

de apotheek of de huisarts. Bewoners hebben online meegedacht over communicatiestrategieën. 

Dat was voor alle betrokkenen een inspirerende bijeenkomst. In 2022 gaat een andere groep 

studenten aan de slag met de implementatie van het project. Daarnaast heeft een stagiaire in 2021 

de Wijkpeiling ‘Hoe ervaart u Oost’ uitgevoerd. Hieraan hebben 216 bewoners deelgenomen. 

 

https://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/documents/RapportWijkpeilingUtrechtOost.pdf


                                                     

 

GROZUtrecht 

In 2021 zijn we ook gestart met GROZUtrecht: een regionaal programma waar zorginnovatie en 

gemeenschapskracht elkaar treffen. Allereerst hebben behoeftenonderzoeken in de wijk, en 

daarnaast specifiek in Sterrenwijk/Sterrenzicht, plaatsgevonden. De vervolgactiviteiten krijgen in 

2022 gestalte. In dat jaar zullen wij uitgebreid verslag doen van onze ervaringen. Ook de inkomsten 

en kosten voor dit project staan geboekt voor 2022. 

5 Vrijwillige inzet en waardering  
Het sociaal kapitaal van Oost voor Elkaar zijn actieve bewoners die zich vrijwillig voor de wijk 

willen inzetten. In 2021 hebben zich vanwege corona veel nieuwe vrijwilligers bij ons gemeld. In 

totaal hebben we nu een vrijwilligerslijst met 130 bewoners. Het aanbod aan vrijwilligers is 

verhoudingsgewijs veel groter dan de vraag. In 2021 is een nieuwe vrijwilligersondersteuner 

gestart om het vrijwillig potentieel nog beter te benutten. Door corona was het lastig om hier 

vorm aan te geven, omdat persoonlijk en fysiek contact belangrijk is. In 2022 gaan we een 

nieuwe systematiek introduceren om vragen en vrijwilligers te matchen. We kijken eerst wat er 

goed in de andere wijken werkt. We overwegen de inzet van een ‘wijkhulpapp’.  

Waardering van actieve wijkbewoners en mantelzorgers is voor Oost voor Elkaar van wezenlijk 

belang. In 2021 is wederom de Oost voor Elkaar Medaille uitgereikt aan mensen (actieve 

bewoners, mantelzorgers en ondernemers) die eerst konden worden genomineerd. In totaal 

worden 50 medailles en cadeaubonnen verdeeld. De meeste medailles worden in de maand 

december verdeeld, want december is de maand van de waardering. De andere medailles en 

bijbehorende cadeaubonnen van €25,- worden gedurende het jaar uitgereikt aan mensen die 

een bijzondere prestatie voor de wijk hebben geleverd. Op voordracht van een buurtbewoner 

hebben we alle 22 vrijwilligers van het Repair Café Utrecht een medaille, een cadeaubon en de 

wijkkalender Utrecht Oost gegeven. Zij waren aangenaam verrast. Het was voor het eerst in tien 

jaar dat ze een waardering ontvingen. 

                 

Hallo Oost! 

Vanwege corona konden wij helaas weer geen wijkborrels voor betrokken en actieve bewoners 

organiseren. Dat kon pas weer op 9 juli 2021 met Hallo Oost! Hallo Oost! is een inspirerende, 

creatieve en bovenal verbindende bijeenkomst voor leden, vrijwilligers en directbetrokkenen bij 

de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar. De opkomst en sfeer waren buitengewoon goed. We willen 

voortaan drie Hallo Oost!-bijeenkomsten per jaar organiseren. 



                                                     

 

Tijdens de Hallo Oost!-bijeenkomst op 9 juli 2021 heeft een bewoonster verhalen verteld uit het 

Wijkdagboek Utrecht Oost . Er circuleren vier wijkdagboeken door de wijk waarin bewoners hun 

verhalen kwijt kunnen over de wijk. De wijkdagboeken worden aan huis bezorgd als iemand aan 

huis gekluisterd zit.  

  

6 Bestuur & organisatie.  

Voor de coördinatie van de verschillende activiteiten is ook het afgelopen jaar gewerkt met 

vrijwillige coördinatoren. Deze coördinatoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding, omdat zij 

veel verantwoordelijkheid nemen en de continuïteit van werkzaamheden moet zijn geborgd. Er 

zijn vergoedingen uitgekeerd voor communicatie voor de wijkcoöperatie, maken en verspreiden 

van wijkdagboeken, de Leefstijlclub Utrecht Oost en voor realisatie van de Wijkpeiling.  

Daarnaast was er een bestuursondersteuner voor de algehele coördinatie en de ondersteuning 

van het bestuur. Vanaf 1 januari 2022 hebben we een vrijwilligersondersteuner die zich ook 

nadrukkelijker bezighoudt met de backoffice van de organisatie. In het Wijkpact ‘Samen Oost’ is 

afgesproken dat we in 2022 van Dock 5 uur betaald krijgen voor een Wijkpactcoördinator. 

Sinds oktober 2021 hebben we een eigen werkruimte op de eerste verdieping in Podium Oost. 

Dit geeft veel rust. Eindelijk hebben we een plek waar we ook meer kleine ontmoetingen kunnen 

organiseren. We delen de ruimte met talencentrum Kookovaja. Wij hebben de ruimte overdag 

tot onze beschikking, zij in de avonduren en in het weekend. 

7  Financiën 
Door corona is een aantal kostenposten weer lager uitgevallen en een enkele hoger. Hierdoor is er 

voor het vierde jaar op rij sprake van een overschot. Aan de gemeente Utrecht wordt gevraagd of dit 

bedrag kan worden gebruikt voor het opbouwen van een reserve van de Wijkcoöperatie Oost voor 

Elkaar. In de begroting was hiervoor nog geen bedrag opgenomen. 

8  Toekomst 
De toekomst van de Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar wordt, zoals het hoort bij een coöperatieve 

vereniging, bepaald door de leden van de coöperatie. De ledenwerving (en behoud)  stond 

vanwege corona op een laag pitje, maar zal door de nieuwe bestuursondersteuner in 2022 

worden opgepakt.  

  



                                                     

 

Bijlage III: overzicht informatievragen (A) en praktische hulpvragen (B) 

 

Overzicht Informatievragen  

 

Nr Vraag Antwoord Locatie Leeftijd 

99 Mevrouw zoekt wielergroep en 
wijst op foutieve link op 
www.wijkinformatiepuntutrecht.nl 

Link aangepast. En naar mevrouw 
het juiste adres gemaild: 
www.wielerplatformutrecht.nl 

  

98 Mevrouw vraagt hulp bij 
verspreiden van informatie via 
haar telefoon: e-mail, whatsappen 
etc. 

Ter plekke de opties doorgenomen 
en de informatie verstuurd naar 
diverse adressen. 

Oudwijk 80 

97 Vrouw vraagt contactgegevens van 
gemeenteraadsleden die wil 
vertellen wat zij heeft 
meegemaakt met zorg- en 
hulpverleners in de wijk. 

Zeven namen, e-mailadressen en 
telefoonnummers doorgegeven van 
gemeenteraadsleden die mevrouw 
kan benaderen. 

  

96 Vrouw vraagt zich af of ze PGB 
moet aanvragen nu de gemeente 
contracten afsluit met vier nieuwe 
aanbieders (ze is heel tevreden 
over haar huidige hulp en wil die 
graag behouden) 

Voor aanvragen van een pgb moet 
wel een goede reden zijn. 
Besproken: mevrouw gaat eerst bij 
de gemeente informeren hoe de 
overgang zal zijn en of ze haar 
huidige hulp kan houden. Eventueel 
gaan we daarna weer overleggen.  

Oudwijk 77 

95 Vrouw wil nogmaals overtuigd 
worden/ zeker weten dat ze de 
juiste keuze maakt mbt zorgpolis, 
wil nog vergelijken met zilveren 
kruis 

woensdag 21 dec nog even contact 
telefonisch - met Marijke 

Oudwijk 
 

94 vrouw vraagt hulp bij vergelijking 
zorgkosten en vergoeding 
alternatieve geneeswijzen 

Vergelijking gemaakt met polis 
ONVZ en informatie op een rijtje 
gezet. Krijgt nog een vervolg met 
vergelijking met andere polissen 

Oudwijk 80-90 

93 naar aanleiding van berekening 
maandelijkse vaste lasten samen 
met mevrouw de Mikrogids 
opgezegd. 

Via telefoon Mikrogids opgezegd. Oudwijk 64 

92 mevr. vraagt of we samen met 
haar willen kijken of ze in 
aanmerking komt voor de 
voedselbank? 

Berekening gemaakt. Net niet 
binnen de norm van 230 vrij 
besteedbaar per maand. Gaat ivm 
niet vergoed geneesmiddelen 
gebruikt naar de intake om te kijken 
of dit meetelt. 

Oudwijk 64 

91 Oostkrant vraagt uitkomsten op 
van wijk enquête over het nieuwe 
inzamelen. 

Gewezen op mogelijkheid om 
contact met studenten te maken via 
digitaal platform, mits je bent 
ingelogd. 

  

90 Jongeman van gemeente vraagt of 
we filmpjes willen doorplaatsen 
over geldzorgen. 

Gemeld dat iedereen zelf 
informatie op digitaal platform kan 
plaatsen en persoon toegevoegd 
aan wijkwhatsappgroep. 

Utrecht 
 

89 Sterre vraagt waarom we geen 
aandacht besteden aan extra 
ondersteuning voor PGB-houders. 

Goed punt van Sterre, deze 
informatie op homepage van 
Wijkinformatiepunt Utrecht Oost 

Schildersbuurt 
 



                                                     

 

geplaatst en U Centraal om meer 
informatie gevraagd. 

88 Mevrouw belt met klacht over 
overbodige brief van WMO-loket 
van gemeente, ze vindt het zonde 
van het papier. 

Mevrouw wilde vooral haar verhaal 
kwijt en bevestiging. Was blij met 
aandacht. 

Wilhelminapark 90 

87 vrouw vraagt hulp bij keuze 
zorgpakket (Zorg en Zekerheid) 

Vergelijking gemaakt tussen beide 
polissen - vergoeding volledig of 
deel mogelijke kosten zelf betalen: 
keuze gemaakt en het bleek dat de 
polis de wmo-bijdrage dekt 

Oudwijk 64 

86 vrouw vraagt hulp bij invullen pgb 
aanvraag voor huishoudelijke hulp 

Anja samen met haar aanvraag 
ingevuld 

Schildersbuurt 50-60 

85 vrouw vraagt ondersteuning bij het 
op de rails krijgen van haar zoon, 
was doorgestuurd door haar 
huisarts 

Advies: vraag hoort meer bij 
buurtteam thuis, we bellen 
buurtteam en komen met gerichte 
doorverwijzing en/of steunpunt ggz 
(voor contact) 

Oudwijk 
 

84 vrouw vraagt ondersteuning bij op 
maat maken tochtgordijn 

Advies: denk na over hoe op te 
hangen etc en overleg eerst met 
ondersteuner; wij willen helpen 
met ophangen 

Oudwijk 64 

83 mevrouw bespreekt opzeggen tv 
abonnement 

Advies: blijf bij zelfde provider, dat 
scheelt veel gedoe en npo 1,2 en 3 
zijn ook online te kijken 

Oudwijk 64 

82 mevrouw vraagt zich af of rollator 
vergoed wordt door (aanvullende) 
ziektekostenverzekering 

nee, dit wordt niet vergoed; er zijn 
veel mogelijkheden om goede 2e 
handsexemplaren te kopen 

Oudwijk 64 

81 mevrouw bespreekt mogelijkheid 
verhuisvergoeding 

ze heeft dit zelf uitgezocht, 
geadviseerd om dit pas in gang te 
zetten zodra er concreter zicht is op 
een nieuwe woning 

Oudwijk 64 

80 mevrouw vraagt hulp/meekijken 
bij overmaken geld via bank 

gedaan, gelukt Oudwijk 64 

79 mevrouw vraagt om wekelijks 
vervoer naar Lidlsupermarkt 

Vermoedelijk geen vrijwilliger te 
vinden die dit op wekelijkse basis 
wil doen en bovendien niet gratis. 
Alternatief besproken: fietstassen 
aangeboden om naar jumbo te 
kunnen fietsen 

Oudwijk 64 

78 mevrouw vraagt hoe het zit met 
tegemoetkoming verhuiskosten 

wmo-loket Oudwijk 64 

77 mevrouw vraagt hoe rollator te 
krijgen 

wmo-loket Oudwijk 64 

76 mevrouw vraagt info over 
woningnet vanwege zoektocht 
naar woning voor invaliden 

Het Vierde Huis Oudwijk 64 

75 mevr. heeft contact gehad met 
zoon buurvrouw. 

geluid kan Wifi of afzuiginstallatie 
of koelkast zijn b.v. dit gaat ze nu 
bespreken. Wifi kan wellicht elders 
geplaatst. 

Oudwijk 64 

74 site woningnetutrecht.nl bekeken 
op verzoek van mevr. ze krijgt zelf 
niet alles te zien 

mevr. zag niet alle opties. Zie je als 
je niet ingelogd en breed kijkt op de 
site. 

Oudwijk 64 

73 mevr. wil ander gasfornuis deze is 
niet veilig meer 

antw: overleg met je PGB 
begeleidster voordat je aanvraag 

Oudwijk 64 



                                                     

 

extra bijstand doet, omdat je ook 
wil verhuizen 

72 mevr. wil een maatje; 
mogelijkheden maatjes bekeken. 
mevr. wil thuis oranjefonds en 
handjehelpen bellen 

telefoonnummers opgezocht en 
meegegeven en andere opties 
doorgegeven bv U-centraal 

Oudwijk 64 

71 mevr. wil kijken naar driewielertjes plaatjes opgezocht en besproken 
dat ze wellicht aanvraag kan doen 
na revalidatie 

Oudwijk 64 

70 mevr. moet verlies mobiliteit 
verwerken en praat daarover. 

Fysio, werken aan mobiliteit en 
conditie aanvragen bij huisarts 
kwamen langs als mogelijkheden. 
Ook andere invulling contacten en 
eropuit gaan. Dansen en 
buikdansen lukt bijvoorbeeld niet 
meer.  

Oudwijk 64 

69 hoe kan ik vervoer boodschappen 
doen en vervoer buiten de stad 
anders regelen? 

OvE heeft vrijwilligers die willen 
rijden, evenals U-centraal en 
Automaatje(ANWB) 

Oudwijk 64 

68 door fysieke beperking moet mevr. 
vaak gebruikmaken van de 
Regiotaxi en Valys. Is bijzondere 
bijstand mogelijk bedragen lopen 
op. 

Gebeld naar Gemeente; Geen 
bijzondere bijstand mogelijk voor 
sociale contacten en 
boodschappen. Alleen voor 
verzorgend bezoek eerste en 
eventueel tweedelijns familie. 
Advies Gemeente WMO ander 
vervoersmiddel scootmobiel o.i.d. 
aanvragen. Andere bijzondere 
bijstandsmogelijkheden zijn er niet. 

Oudwijk 64 

67 mevr. vertelt haar ervaring met de 
opruimhulp van Careyn. 
Opruimhulp had geen empathie 
met het feit dat ze net gehoord 
had dat haar opdrachtgever bij 
Zinnenprikkels was overleden. Het 
was zwaar werk ipv draden over de 
grond opruimen anders ging hij 
weg. Wat hij ook deed en al 
meerdere keren heeft gedaan. 

samen met haar gebeld naar 
Careyn. Wordt in gang gezet. 

Oudwijk 64 

66 mevr. is bij inloop Buurtteam 
geweest. Trof daar haar 
casebehandelaar, die ze vaak 
zonder antwoord terug gemaild 
had. Hij bleek niet meer haar 
behandelaar te zijn en wist niet 
wie dat nu wel was. 

Nogmaals mailen of telefonisch 
contact 

Oudwijk 64 

65 Mevr. weet niet welke 
documenten ze moet meenemen 
voor de aanvraag van het PGB op 
de afspraak 

Maak lijstje met papieren na 
navraag  welke nodig zijn 

Oudwijk 64 

64 mevr. weet niet zeker meer hoe 
laat haar afspraak met Marijke is. 

Vraag tijdstip na en geef dit door Oudwijk 64 

63 Mevr. Moet betaling doen  of ik 
kan ondersteunen 

Samen met haar de betaling 
gedaan. Mevr. toetst zelf haar 
pincode in. 

Oudwijk 64 



                                                     

 

62 Mevr. vraagt of we ons kunnen 
gaan inzetten voor 
kopieerapparaat in de wijk. AH en 
andere supermarkten houden er 
mee op waardoor er geen 
kopieerpunt meer is. 

Geef aan dat ik dit zal aankaarten 
binnen OvE om te kijken wat hier 
aan te doen is. 

Schildersbuurt 64 

61 Mevr. komt met tip voor ons. Ze zit 
bij Go Mengle. Betaling via U-pas 
rond de 26 euro per jaar. Er 
worden leuke culturele activiteiten 
ondernomen. 

WE gaan dit opnemen bij 
alternatieven voor besteding vrije 
tijd 

Schildersbuurt 64 

60 mevr. vraagt of er al bekend is wie 
er in de wijkagenda komt te staan. 

Navraag gedaan mevrouw koppelt 
dit weer door aan iemand die zich 
heeft opgegeven. Op 1 oktober 
wordt er een beslissing genomen, 
wie er in komt. 

Schildersbuurt 64 

58 Mevrouw is op zoek naar 
telefoonnummer Brigida 

Telefoonnummer gegeven + info 
over openingstijden 

 
80 

57 Mevr. maakt zich zorgen over de 
aanvraag van haar PGB budget. 

Verduidelijkt wat dit inhoudt voor 
haar. Wat de persoonlijk 
begeleidster inhoudt. Dit was haar 
even niet helder door de stress over 
het verloop. 

Oudwijk 65 

56 Wegens vocht, lawaai en 
problemen met traplopen wil 
mevr. verhuizen 

Samen naar Woningnet gekeken. 
Mevr. krijgt zelf op woningnet heel 
weinig aangeboden. 

Oudwijk 65 

55 Mevr. wordt immobieler en wil 
hulp voor schoonmaken aan 
vragen. 

Kan via WMO loket of het 
Buurtteam.  

Oudwijk 65 

54 mevr. maakt zich zorgen over haar 
financiën. Ze heeft een koud huis 
en de kosten voor verwarming 
gaan omhoog. Haar inkomen niet. 

Er bestaan diverse mogelijkheden 
voor fin. begeleiding. Mevr. gaat 
hier over nadenken. Haar inkomen 
wordt niet hoger. Ze geeft al weinig 
uit. 

Oudwijk 65 

53 Meneer vraagt of we mee kunnen 
kijken op Woningnet. 

Meegekeken en advies gedaan voor 
woningen in Vleuten-de Meern. 

Rubenslaan 85 

52 Mevrouw vraagt advies over 
woningen op Woningnet. Ter 
plekke vraagt advies over 
inschrijftijd Woningnet.  

Opgezocht, als mevrouw na 1 jaar 
weer verhuist dan behoudt ze 75 % 
inschrijftijd. 

Oudwijk 64 

51 Mevrouw vraagt advies over 
pensioenen, maar heeft papieren 
niet bij zich. 

Doorverwezen naar 
Formulierenochtend van buurtteam 
op donderdagochtend in 
Sterrenzicht. 

Schildersbuurt 65 

50 Mevrouw vraagt advies over 
testament opstellen. 

Voor opheffen van bestaand 
testament toch echt naar notaris. 
Twee adressen meegegeven.  

Schildersbuurt 65 

49 Mevrouw vraagt advies over PGB-
traject. 

Meegekeken naar antwoord 
richting buurtteam, afspraak met 
Steunpunt GGZ gemaakt. 

Oudwijk 64 

48 Mevrouw is op zoek naar 
telefoonnummer voor aanmelden 
gym ouderen op donderdag. 

Aanmelden kan via Podium Oost, 
telefoonnummer doorgegeven. 

Oudwijk - 

47 Meneer vraagt om meekijken bij 
Woningnet. 

Geen geschikte woning gevonden, 
krijgt begeleiding van MEE. 

Rubenshof 85 



                                                     

 

46 Gesprek Mitros over verhuizing en 
tegemoetkoming uur of 
verhuiskosten moet besproken 
met PGB begeleidster. Ze wil en 
kan niet zelf onderhandelen.  

Zo nodig ondersteuning hierbij door 
OvE. 

Balie 60-65 

45 Mevr. moet extra hulp bij 
Regiotaxie aanvragen voor in en 
uitstappen van huisarts. 

Bellen samen WMO loket hiervoor. 
Ze wordt binnen 5 dagen 
teruggebeld. Wanneer is onzeker 
en niet duidelijk. Afspraak is niet 
mogelijk. 

Balie 60-65 

44 mevr. zoekt rustige ruimte in de 
buurt om tot zichzelf te komen en 
vochtig huis met lage tonengeluid 
even te kunnen ontvluchten. 

Mogelijkheden voor mevr. op een 
rij gezet en meegegeven. 

Balie 60-65 

43 mevr. heeft brief gekregen van het 
buurtteam dat ze een beroep kan 
doen op een onafhankelijke 
cliëntondersteuner voor aanvraag 
WMO. Dit heeft ze gedaan. Deze 
ontmoedigde haar. Lukt nooit. 
Bovendien had ze voorlopig geen 
tijd. Hierover wende mevr. zich tot 
ons met verzoek voor 
ondersteuning. 

Wij hebben toegezegd dit te 
bekijken en te faciliteren. 

Balie 60-65 

42 Melding over lachgasflessen. Doorgestuurd naar wijkbureau en 
wijkagent. 

 
- 

41 mevr. wil verhuizen om 
kwalitatieve woon en medische 
redenen. 

We gaan de mogelijkheden en 
financiële ondersteuning in kaart 
brengen. 

Oudwijk 60-65 

40 mevr. vertelt over haar huidige 
situatie en de stappen die ze wil 
nemen om daar uit te komen. Ze 
wordt al jaren begeleid door het 
buurtteam en haar situatie en 
hulpvragen bestaan nog steeds. Ze 
wordt steeds moedelozer. Wat nu. 

PGB is aangevraagd. Zorg op maat 
moet haar leven(huis opruimen, 
woonsituatie) weer op de rails 
krijgen. 

Oudwijk 60-65 

39 mevr. vraagt of we dit jaar weer 
mantelzorg cheques weggeven. 
Was vorig jaar blij mee. 

waarschijnlijk wel. Vraag dit na. Abstede 60-65 

38 mevr. wil graag meer weten over 
mogelijkheden om te verhuizen 

project bij Halve Maan voor har 
opgezocht. Dit was al gesloten voor 
inschrijving.  

Oudwijk 60-65 

37 mevr. heeft gesproken over haar 
gezondheid en gevoelloosheid in 
haar extremiteiten 

was al doorverwezen naar specialist 
en wilde haar verhaal delen 

Oudwijk 60-65 

36 mevr. heeft vraag over bijzondere 
bijstand 

we gaan aan het einde van het jaar 
kijken naar de mogelijkheden 
hiervoor okt. Nov. 

Oudwijk 60-65 

35 mevr. geholpen bij opstellen brief 
naar makelaar om aanwezigheid 
hond te melden 

brief opgesteld en doorsturen 
uitgelegd via ctrl c en ctrl v 

Oudwijk 60-65 

34 Vrouw vraagt advies over aanvraag 
bordje 'buurtpreventie 

contactinfo wijkbureau en 
wijkagent en beloofd nog even na 
te vragen 

Buiten-Wittevrouwen 

33 Hulpverlener/zzp-er komt advies 
vragen over complexe situatie. 

Samen naar afspraak met 
buurtteam, kan volgende dag al. 

Oudwijk 60-65 



                                                     

 

32 mevr. wil advies voor antwoord op 
verzoek tot buurtbemiddeling van 
de buren. Ze ervaart veel overlast 
en de buren vinden dat vervelend. 

geluisterd, reactie samen opgesteld 
en voorgesteld dit met Willem van 
het buurtteam ook te bespreken. Ze 
wil het gesprek liever niet alleen 
aangaan. 

Oudwijk 60-65 

31 Mevr. belt om haar ergernis over 
de procedure verlenging 
regiotaxipas te bespreken 

Geluisterd en aangeboden om 
samen kopie verslag te openen en 
eventuele vervolgacties te 
bespreken 

Abstede onbekend 

30 mevr. heeft inmiddels opruimhulp 
gesproken en ontmoet en is hier 
positief over. Vorige coach kwam 
1,5 uur . Deze slechts 1 uur. Pakt 
wel mee aan. Schuur verder leeg 
gehaald. 

Verder besproken hoe het 
algemeen gaat. Koude nachten en 
overlast kippen blijven moeilijk. 
PGB zou uitkomst bieden. 

 
60-65 

29 mevr. heeft overlast van dieren in 
haar omgeving; kippen, honden 

besproken waar, wanneer? 
eventueel buurtbemiddeling als 
mogelijkheid aangegeven gegevens 
wijkagent gedeeld. 

Oudwijk 60-65 

28 mevrouw is opnieuw teleurgesteld 
over professionele organisatie, 
opruimhulp kwam de eerste keer 
al niet opdagen zonder bericht 

besproken  Oudwijk 60-65 

27 Mevrouw vraagt of ze kan 
stemmen in Podium Oost 

Stond niet op stemkaart (oudere), 
ja, dit kan. Ook even kennisgemaakt 

Oudwijk 80-100 

26 Mevrouw wil advies over welke 
energieleverancier en wie daar 
toezicht op houdt. 

Gewezen op netwerkbeheerder 
Stedin: 088-8963963. 

Oudwijk 80-100 

25 Mevrouw wil brainstormen over 
aanpak opruimen huis. 

Meegedacht en vooral geluisterd, 
tips gedaan. 

Wittevrouwen 60-65 

24 Meneer zoekt hulp bij Woningnet. Meegekeken, nog niets gevonden. 
Wil perse naar Bleijenburg. 

Rubenslaan 80-100 

23 mevrouw bespreekt haar week, 
voelt zich niet goed. Past zelf 
medicatie aan. Heeft meerdere 
fysieke problemen en topt over 
woning. 

Gelijk gecommuniceerd vandaag 
contact opnemen huisarts. Verder 
gesproken over andere problemen.  

Oudwijk 60-65 

22 weten jullie techniekclub voor 
pubers? 

wellicht is helpen bij repair café een 
idee. nagevraagd of dit kan 

Abstede 40-50 

21 hoe gaat het ermee? diverse eerder besproken items de 
revue laten passeren 

Oudwijk 60-65 

20 met mevr. reeds eerder 
aangegeven mogelijkheden op 
vragen opvoeding en begeleiding 
nogmaals gesproken ter 
verduidelijking 

Instanties aangegeven van 
buurtteam , handje helpen, U-
centraal en vrijwilligers OvE etc. 

Abstede 40-50 

19 mevr. of er bijlesmogelijkheden en 
begeleidingsmogelijkheden zijn 
tegen kleine vergoeding  

diverse mogelijkheden besproken 
Homestart, vrijwilliger van OvE 

Abstede 40-50 

18 met mevrouw uitslag hoorzitting 
besproken en gekeken naar de 
toekomst handelen 

vooraf indienen als probleem zich 
gaat voordoen. 

Oudwijk 60-65 

17 mevr. vraagt of we iemand weten 
om met juridische blik naar 
rapport en aanvraag PGB te kijken 

Speciaal spreekuur. mevrouw wilde 
geen officiële instanties, zoals 
buurtteam 

Abstede 40-50 



                                                     

 

16 met mevrouw besproken hoe het 
gaat en alternatieven besproken 
om prettig in de tuin te kunnen 
zitten 

Alternatieven benoemd Oudwijk 60-65 

15 mevr. op verzoek gecoacht voor 
hoorzitting 

 
Oudwijk 60-65 

14 mevr. geholpen bij versturen brief 
en antwoord op reactie 

praktische ondersteuning en 
geluisterd 

Oudwijk 60-65 

13 mevr. vraagt mee te denken om 
brief op te stellen voor makelaar 
buren ivm gevaarlijke situatie 

brief opgesteld Oudwijk 60-65 

12 mevr. zoekt goede 
beweegmogelijkheid voor haar 
zoon 

diverse mogelijkheden besproken 
ook de fysiotherapeuten 

Abstede 40-50 

11 mevrouw  vraagt on hulp bij 
opstellen argumenten 
bezwaarprocedure bijzondere 
bijstand 

   

10 Mevrouw zoekt duofiets voor 
kennis in de wijk. 

Ja, bij Odensehuis (06 19197810) en 
Dagbesteding Utrecht Oost (06 
19252633) 

Oost ? 

9 Mevrouw naar een student of 
vrijwilliger die wil schoonmaken en 
hoeveel dat kost. 

Verteld dat onze  vrijwilligers geen 
schoonmakers zijn en waar ze wel 
te vinden zijn. Kosten per uur 
aangegeven. 

Oost 50 

8 Mevrouw vraagt advies over hulp 
door psycholoog voor zoon en is 
alleen tevreden met verwijzing 
naar persoon die wij kennen. Dit 
vanwege vertrouwen. 

Doorverwezen naar Zorgmeesters 
die gespecialiseerd zijn in kinderen 
en jongeren. 

Oost 50 

7 Meneer vraagt naar voordelen van 
telefoonabonnement 

Meegedacht en geadviseerd niet te 
wijzigen. 

Rubenslaan 80 

6 Mevrouw is in paniek en wil 
verhaal kwijt. 

Direct teruggebeld en geluisterd. Buiten-
Wittevrouwen 

62 

5 Mevrouw zoekt opleidingsactiviteit 
op het gebied van techniek in de 
wijk. 

Gewezen op Praktijkschool 
Kranenburg: https://www.pro-
kranenburg.nl/ en mogelijkheden in 
andere wijken. 

Oost 50 

4 Mevrouw zoekt 
huiswerkbegeleiding voor zoon. 

Gewezen op NL Cares, afdeling 
Utrecht. 

Oost 50 

3 Mevrouw zoekt creatieve 
bezigheid voor zoon. 

Geadviseerd te vragen wat zoon 
leuk vindt en gewezen op Brigida. 
Tip: ga eens langs bij Brigida. 

Oost 50 

2 Wat is de hoogte van de 
bijstandsuitkering in 2021 en wat 
is het verschil met 2020? 

€ 1.021,67 + vakantie-uitkering 
€53,77 en dat komt uit op totaal 
€1.075,44 per maand. Dit is 
ongeveer 6 euro meer dan in 2020 
per maand. 

Oudwijk 63 

1 Mevrouw meldt rookoverlast van 
nieuwe buren, willen niet haar 
luisteren. 

Contactgegevens van makelaar 
opgezocht en doorgegeven. 

Oudwijk 63 



                                                     

 

 

Overzicht hulpvragen 

### Vraag Type match Kanaal Adres 

99 Mevrouw zoekt 
contactgegevens van 
opruimcoach. 

Professional Whatsapp Hofstraat  

98 Mevrouw zoekt 
computerondersteuning. 

Vrijwilliger Whatsapp Hofstraat 

97 Huisarts zoekt sociale 
ondersteuning voor oudere 
patiënt/bewoner. 

Vrijwilliger E-mail 
 

96 Vrouw vraagt hulp bij 
verplaatsen postoel van 
keuken naar huiskamer. 
Andere dag.. 

Vrijwilliger Telefoon Willem de 
Zwijgerstraat  

95 Vrouw vraagt hulp bij 
verplaatsen postoel van 
boven naar beneden. 

Vrijwilliger Telefoon Willem de 
Zwijgerstraat  

94 Vrouw heeft urgent hulp 
nodig bij een aantal 
boodschappen 

Vrijwilliger Telefoon Kerkstraat 

93 Man zoekt hulp bij 
leegmaken dakgoten 

vrijwilliger via U Centraal 
 

92 Vrouw zoekt hulp bij 
ophangen kapstok 

   

91 Vrouw zoekt hulp bij op 
orde houden tuin 

vrijwilliger telefoon 
 

90 Vrouw heeft hulp nodig bij 
ophangen lampen aan 
plafond 

matchen aan vrijwilliger 
(vermoedelijk Leen) 

telefoon 
 

89 Vrouw heeft hulp nodig bij 
ophangen van 2 kleine items 
aan betonnen muur 

klusvrijwilliger telefoon Fockema 
Andrealaan 

88 Man heeft hulp nodig bij 
verhuizing 

vrijwilligers die met hem 
organiseren/regelen 

persoonlijk Rubenslaan 

87 Vrouw vraagt hulp bij 
beheren bestanden op 
computer en afdrukken lijst 

vrijwilliger gaat langs Telefoon Albrachthof 

86 Mevrouw vraagt hulp bij het 
omlaag brengen van hond; 
Angel wil niet meer naar 
beneden komen. 

Vrijwilliger is langs geweest, maar 
hond kroop weg. Advies gedaan dat 
hond waarschijnlijk zelf wel naar 
beneden komt als ie honger heeft. En 
zo gebeurde het ook enkele uren 
later. 

E-mail Hofstraat  

85 Man vraagt begeleiding bij 
bezoek aan 
diaconessenhuis. 

vrijwilliger Telefoon Rubenslaan  

84 Vrouw vraagt om 
documentje te printen en 
dat bij haar af te geven 

vrijwilliger  Telefoon Kerkstraat 

83 Vrouw vraagt hulp bij in 
elkaar zetten van fiets 

vrijwilliger - klusser. Samen met 
begeleider fiets naar werkplaats 
gebracht 

Mail Gerrit 
Rietveldhof 



                                                     

 

82 Vrouw vraagt hulp bij 
ophangen kastjes, lampjes 
en indraaien schroef 

uur vrijwilliger Telefoon Fockema 
Andrealaan  

81 Mevrouw vraagt hulp bij 
ordenen en vinden 
bestanden op computer 

1 uur vrijwilliger inzet Telefoon Albrachthof 

80 Mevrouw vraagt hulp (via 
begeleider Altrecht) bij 
opruimen kamer 

matchen aan vrijwilliger Mail Antoniushof 

79 Mevrouw vraagt 
vervoer/hulp 

matchen aan vrijwilliger vervoer Telefoon Antoniushof 

78 Man vraagt hulp bij 
boodschappen partner 

in het verleden gematcht aan een 
vrijwilliger. Nu (ook) andere opties 
besproken 

Telefoon Fransestraat 

77 Mevrouw vraagt om 
schrijven van brief/reactie 
naar buurtteam. 

Ter plekke opgelost Balie Iepstraat 

76 Mevrouw vraagt om hulp bij 
aan de gang krijgen van 
video op computer en 
koppeling koptelefoon. 

Allebei ter plekke opgelost. Balie Iepstraat 

75 Vraag of we iemand weten 
die alles weet over online 
meetings over energie en 
spiritualiteit. 

Eenmalig informatiemaatje. Telefoon Kerkstraat 

74 Vraag of we mondkapjes 
kunnen kopen voor 
mevrouw die huis niet uit 
kan. 

Boodschappen, maar uiteindelijk 
heeft thuiszorg het gedaan. Anders 
hadden wij het gedaan.  

Telefoon Kerkstraat 

73 Vraag of we structureel 
thuisadministratie kunnen 
regelen voor bewoner. 

Thuisadministratie, doorverwezen 
naar Humanitas. 

 
nvt 

72 Fam. van Vreeswijk wil ook 
graag dat tuin met 
hogedrukspuit wordt 
schoongemaakt. 

Klussen in tuin. Buurtteam Jupiterstraat 

71 Mevrouw zoekt advies bij 
kopen nieuwe computer. 

Computerondersteuning E-mail Kerkstraat 

70 Moeder en zoon willen hulp 
bij tuin en bankje buiten 
plaatsen 

Klussen in tuin. Buurtteam Jupiterstraat  

68 Mevrouw zoekt hulp bij 
behang verwijderen en trap 
schuren. 

Klussen in huis. Balie Paarlstraat  

67 Meneer wil begeleiding bij 
bezoek ziekenhuis 

Mee naar ziekenhuis Telefoon Rubenslaan  

66 Mevrouw wil hulp bij 
reclame maken voor haar 
activiteit. 

Foto en bericht gemaakt voor op 
digitaal platform en rondgetwitterd. 

Balie Albrachthof 

65 Mevrouw zoekt klusjesman, 
meldt buurtteam. 

Klussen Telefoon Swellengrebel 

64 Mevrouw wil hulp bij kast 
en toiletbril 

Klussen Balie Iepstraat 



                                                     

 

63 Mevrouw wil onze 
aanwezigheid bij PGB-
gesprek met buurtteam. 

Meegegaan en mevrouw gesteund. Gesprek Iepstraat 

62 Man heeft ondersteuning 
nodig bij regelen verhuizing 

langer lopend 'project' E-mail Rubenslaan 

61 Vrouw vraagt hulp bij 
knippen heg 

groene handen / tuinliefhebbers Telefoon Weg naar 
Rhijnauwen 

60 Vrouw vraagt hulp bij 
boodschappen 

boodschappen gedaan en afgeleverd 
 

Haagstraat  

59 Vrouw hulp bij 
boodschappen 

boodschappenlijstje doorgenomen 
en afspraak voor afleveren 

 
Haagstraat  

58 Vrouw (65) wil hulp bij 
boodschappen 

boodschappen gedaan en afgeleverd 
 

Haagstraat  

57 Vrouw weet niet wat ze met 
oranje tablet moet doen 

naar toe gegaan, uitgelegd en 
aangegeven dat ze dit bij het 
Odensehuis moet bespreken 

Telefoon Lindestraat 

56 Voor meneer op Woningnet 
gekeken. 

Gekeken, geen woning naar wens. Telefoon Rubenshof 

55 Mevrouw zoekt 
schoonmaakhulp. 

Telefoonnummer van 
schoonmaakhulp gegeven. 

E-mail 
 

54 meneer wil hulp bij 
Whatsapp 

Ter plekke opgelost balie Willem 
Barentsstraat 

53 Vrouw zoekt ruimte voor 
tai-chi lessen 

mogelijkheden onderzoeken balie 
 

52 Man wil ondersteuning bij 
verhuizen naar 
aanleunwoning 

vrijwilligers ondersteunen hem 
 

Rubenslaan  

51 Vrouw (70) wil contact in de 
buurt, woont pas een jaar in 
de wijk 

 
Buurtteam Rubenshof 

50 Mevrouw vraagt op straat 
om hulp. 

Divers en complex, daarom afspraak 
met buurtteam gemaakt voor MDO. 

Straat Haagstraat 

49 Man vraagt om hulp bij 
kijken naar woning op 
Woningnet. 

Gekeken, geen woning naar wens. 
Plus praatje gemaakt. 

Balie Rubenshof 

48 Man vraagt om hulp bij 
kijken naar woning op 
Woningnet. 

Gekeken, geen woning naar wens. 
Plus praatje gemaakt. 

Telefoon Rubenshof 

47 Vrouw zoekt hulp voor 
verven woning (en leggen 
laminaat) 

2 vrijwilligers voor een paar uur 
verven? 

 
Kruisstraat 

46 Vrouw vraagt hulp bij 
aansluiten verlichting en 
ophangen van een paar 
dingen 

vrijwilliger voor 2/3 uur? telefoon Voordorp 

45 Vrouw vraagt hulp bij 
ophangen rolgordijnen 

vrijwilliger voor circa 30 min e-mail Hofstraat 

44 Vrouw vraagt hulp bij 
gebruik OZO-account 

vrijwilliger 1.5 uur telefoon Kerkstraat 

43 Vrouw vraag hulp bij 
indienen zorgdeclaraties en 
energiecontracten 

vrijwilliger voor max 4 uur e-mail Albrachthof 



                                                     

 

42 Buurtteam zoekt hulp bij 
opknappen tuin verslaafde 
man 

vrijwilliger voor max 4 uur e-mail / 
telefoon 

Sterrenwijk 

41 Man heeft hulp nodig bij 
bekijken mogelijke woning 

vervoer/begeleiding afspraak Rubenslaan 

40 Vrouw vraagt hulp bij 
computer, tekst bewerken 
lukt niet. 

Ter plekke opgelost, 5 minuten Telefoon Willem 
Barentzlaan 

39 Man vraagt hulp bij 
computer, instellen grootte 
lettertype. 

Ter plekke opgelost, 15 minuten telefoon Willem 
Barentzlaan 

38 Vrouw vraagt hulp bij 
ophalen boodschappen uit 
kelderbox en bij elkaar 
rapen papier balkon ivm 
hersenschudding 

vrijwilliger voor 0,5 uur telefoon Gabriel 
Metsulaan 

37 Vrouw zoekt hulp bij drie 
kleine klusjes 

vrijwilliger voor 1 uur e-mail Hofstraat  

36 Vrouw zoekt hulp bij 
vervangen lamp/ledspot 

vrijwilliger voor 60 min telefoon Gabriel 
Metsulaan 

35 Mentor zoekt vrijwilliger 
voor hulp bij inpakken 
spullen 

vrijwilliger voor 2 uur E-mail 
 

34 Vrouw zoekt admin hulp 
PGB 

 
E-mail Willem 

Dreeslaan 

33 Vrouw zoekt hulp bij 
begeleiding van afdeling 
ziekenhuis naar regiotaxi 

vrijwilliger voor 10 min begeleiding E-mail 
 

32 Buurteam zoekt 
boodschappenbuddy voor 
man met slechte 
gezondheid 

gematcht aan vrijwilliger E-mail IBBlaan 

31 Mevrouw zoekt adressen 
om tekeningen van haar 
kind te bezorgen. 

Gewezen op Fliednerhof en 
Rubenshof waar veel ouderen 
worden. 

E-mail Mauritsstraat 

30 Man zoekt waardering en 
verkoopkanaal voor 
zelfgemaakte bankjes en 
kussens. 

Op digitaal platform gezet en 
cadeaubonnen bezorgd vanwege 
actieve inzet. 

E-mail Gerard 
Doustraat 

29 Mevrouw zoekt organisatie 
die Zinnenprikkels wil 
overnemen. 

Doorverwezen naar Enik Recovery 
College. 

Whatsapp Albrachthof 

28 Man zoekt hulp voor reset 
whatapp groep 

Ter plekke opgelost Huisbezoek Willem 
Barentzstraat 

27 Man zoekt hulp bij 
Woningnet kijken. 

Gekeken of er iets op stond telefoon Rubenshof 

26 Vrouw vindt het leuk om 
paasbroden te bakken, 
zoekt mee-bakkers 

oproep aan buurtgenoten E-mail Aurorastraat 

25 Man zoekt hulp bij reageren 
op woningen, is slecht ter 
been en niet digitaal vaardig 
enzovoort, komt vanwege 
gezondheid/beperkte 

coaching richting verhuizing e-mail Rubenslaan  



                                                     

 

mobiliteit het huis niet meer 
uit 

24 Vrouw zoekt 
maatschappelijk 
ondersteuning (en heeft ook 
vragen over juridische 
invalshoeken) 

contact met mediator leggen Via telefoon 
wijkinfo 

 

23 Man zoekt hulp bij 
uitzoeken terugbetaling 
huurtoeslag 

uitzoeken financiën Telefoon 
 

22 Mevrouw zoekt hulp bij 
vervoer naar (alternatieve) 
hulpverleners buiten 
Utrecht 

vervoer mail zonstraat 

21 Meneer zoekt digitale hulp 
bij internetbankieren. 

Meegekeken en geholpen bij invullen 
thuis. 

Telefoon Willem 
Barentzstraat 

20 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er geschikte woning is. Telefoon Rubenslaan  

19 Mevrouw zoekt hulp bij 
online bestellen van eten.  

Meegekeken en geholpen bij invullen 
thuis. 

E-mail Willem 
Barentzstraat 

18 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er geschikte woning is. Telefoon Rubenslaan  

17 Vrouw(beperkt mobiel) is 
half ingesneeuwd, zoekt 
sneeuwruimer en 
hondenuitlater 

contact gehad, uiteindelijk heeft ze 
dit toch zelf geregeld in de buurt 

BT Martin 
Quaak 

Komeetstraat 

16 Vrouw (88) zoekt 
wandelmaatje en contact, 
eenzaam 

contact en opties besproken BT Martin 
Quaak 

Laan van 
Minsweerd  

15 Vrouw (78) zoekt 
wandelcontact (is slechts 
heel beperkt mobiel) 

contact gelegd. Opties besproken 
(coronatijd) en kennismaking met 
andere hulpvrager geregeld 

Esther Vlaming 
+ huisarts 

van Esveldstraat  

14 Man (76) zoekt passende 
activiteiten 

contact gelegd, opties besproken en 
bevestigd 

Esther Vlaming 
+ huisarts 

v Lidth de 
Jeudestraat 

13 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er iets matcht met de 
opgegeven wensen. 

Telefoon Rubenslaan  

12 Kan boodschappenvraag 
worden uitgebreid met 
praatje voor gezelligheid?  

Student voor boodschappen en 
praatje, een persoon 

Buurtteam Saturnusstraat 

11 Mevrouw zoekt 
wandelmaatje voor elke 
week.  

Student voorgesteld vanuit Stichting 
Senior & Student. 

Telefoon Weet stichting 
s&s 

10 Verzoek om huishoudelijke 
hulp die via PGB werken. 

NationaleHulpgids.nl erbij gehaald 
en aantal namen doorgegeven.  

Buurtconciërge Weet Sterre 

9 Mevrouw zoekt 
mantelzorghulp voor 
zichzelf, zorg t voor zoon. 

In contact gebracht met Mantelaar 
en mantelzorgmakelaar en 
voorbeeld weekschema toegestuurd, 
staat op 
www.wijkinformatiepuntutrecht.nl  

Telefoon Onbekend 

http://nationalehulpgids.nl/
http://nationalehulpgids.nl/
http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/
http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/
http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/
http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/
http://www.wijkinformatiepuntutrecht.nl/


                                                     

 

8 Vrouw, zoekt begeleiding bij 
verlaten ziekenhuis na 
behandeling 

Dag voordien afgebeld, bleek toch 
niet nodig 

 
NoordOost 

7 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er iets matcht met de 
opgegeven wensen. 

Telefoon Rubenslaan  

6 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er iets matcht met de 
opgegeven wensen. 

Telefoon Rubenslaan  

5 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er iets matcht met de 
opgegeven wensen. 

Telefoon Rubenslaan  

4 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er iets matcht met de 
opgegeven wensen. 

Telefoon Rubenslaan  

3 Mevrouw zoekt 
wandelmaatje om te 
sparren.  

Gekoppeld aan vrijwilliger Telefoon Onbekend 

2 Mevrouw belt over PGB-
stappen, na contact 
buurtteam en U Centraal. 

Optie besproken van andere 
onafhankelijke clientondersteuner. 

Telefoon Kerkstraat 

1 Meneer zoekt hulp bij kijken 
op Woningnet naar 
geschikte woning. 

Gekeken of er iets matcht met de 
opgegeven wensen. 

Telefoon Rubenslaan  

 

 


