
Maar kun je wel oud worden in het huis 
waarin je nu woont? 
Kun je daar tot op hoge leeftijd zelfstandig 
wonen? Of moet je dat huis tijdig laten 
aanpassen of verhuizen naar een geschik-
tere woning? En zijn die woningen er in 
Oost? 

DEBAT
Over ‘wonen’ ging het wijkdebat van Po-
dium Oost op 26 januari. Hebben de be-
woners invloed op het woningaanbod in 
de 13 wijken die Oost telt? Hoe kunnen 
we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er in 
het gebouw aan de Archimedeslaan 16 
niet alleen woningen komen voor studen-
ten, starters en gezinnen maar óók voor 
ouderen? Denk aan woningen zonder tuin 
en trappen, met rolstoel-/bedbrede deur-
openingen, met winkels op loop/rolla-
tor-afstand en met wat reuring. Als inte-
ressante locaties werden ook het Pieter 
Baancentrum en het University College 

(komt over 6 jaar vrij) genoemd. 
Hoe zorg je dat je stem op tijd gehoord 
wordt? De gemeente moet bij vrijkomen-
de gebouwen een bestemmingsplan vast-
stellen en als bewoner kun je gebruik ma-
ken van je recht op inspraak. 
Allemaal mooi en aardig, maar wat als je 
nú je woonsituatie wilt veranderen. 

CREATIEVE OPLOSSINGEN 
Iemand met een groot huis aan het Wil-
helminapark denkt erover om dat huis te 
splitsen in appartementen voor zichzelf 
en andere ouderen. Daar moet de ge-
meente dan wel een vergunning voor ge-
ven; dat past immers in het seniorenbe-
leid. Als je een groot huis hebt, kun je ook 
een student op kamers nemen (met een 
lagere huur als ze boodschappen en klus-
jes voor je doen). Of je kunt hospita wor-
den voor een buitenlandse student (via 
www.hospihousing.com). En er zijn oude-
ren die wonen in een mantelzorgwoning 
naast het huis van hun kind.

Er komen steeds meer mogelijkheden, 
maar het gaat niet vanzelf.
Verenig je, bijvoorbeeld via het Digitaal 
Platform Oost (https://oostvoorelkaar.nl/). 
En betrek er een raadslid bij, was de con-
clusie. 
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ZELFSTANDIG WONEN DE WEGGEEFTAFEL ZORG IN OOST ADMINISTRATIE

IK BLIJF IN OOST! 

De weggeeftafel van Podium Oost vind 
je meteen links bij de ingang. Het doel 
van die weggeeftafel? Een bestemming 
geven aan spulletjes die bij ons thuis 
rondzwerven. En die je eindeloos tegen-
komt als je gaat verhuizen en alles in 
moet pakken. Die je hebt opgeborgen in 
oude dozen achter in de kast, in grotere 
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ZELFSTANDIG WONEN | Monique Biesaart

ZELFSTANDIG THUIS BLIJVEN WONEN

De woningmarkt in de regio Utrecht 
zit op slot. De gemiddelde inschrijf-
duur is bijna tien jaar. Er is te weinig 
doorstroming. Zo verhuizen huur-
ders van een sociale huurwoning 
niet snel en niet vaak. Sommige 
huurders willen niet verhuizen uit 
angst voor een hogere huur. Om 
deze huurders te helpen bieden de 
woningcorporaties in de regio 
Utrecht een aantrekkelijke regeling 
aan voor de nieuwe huurprijs wan-
neer zij kleiner gaan wonen. De  
nieuwe netto huurprijs wordt nooit 
meer dan € 50 hoger dan wat je nu 
betaalt.  Bel met je woningcorpora-
tie of zoek op internet: van groot 
naar beter Utrecht

Vanaf 1975 verdwenen de bejaardenoorden en vanaf de 80-er jaren ook 
de verzorgingshuizen. De overheid wilde dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig thuis zouden wonen. Verpleeghuizen waren er alleen nog voor 
wie echt niet meer alleen kon wonen, te ziek, te zwak of bijvoorbeeld door 
dementie. Dit beleid is zichtbaar in de cijfers: in 1980 woonde een derde 
van de 80-plussers zelfstandig, in 2019 is dat al bijna 90%. 

Wijkcoöperatie Oost voor Elkaar
PRAKTISCHE HULPDIENST (hulp door bewoners of  
studenten bij o.a. kleine klussen in en rond het huis, 
wijkvervoer, formulieren en boodschappen)
bel 06-20932249 of mail naar info@oostvoorelkaar.nl

ONDERWIJS & ONDERZOEK IN DE WIJK MET INLOOP
woensdag van 9.30 tot 12.30 uur.  
Bezoekadres: Oudwijkerdwarsstraat 148

DIGITAAL PLATFORM
of praat, denk en doe mee via het Digitaal Platform  
www.OostvoorElkaar.nl

Digitaal Platform

www.OostvoorElkaar.nl

Wijkinformatiepunt Utrecht Oost
INFORMATIEBALIE
maandag van 14:30-16:30 uur en  
dinsdag van 09:30-11:30 uur

BEZOEKADRES 
Oudwijkerdwarsstraat 148 

WEBSITE
www.wijkinformatiepuntutrecht.nl 

CONTACT
bel 06-20932249 of mail naar 
info@wijkinformatiepuntutrecht.nl

en kleinere bakjes, op schoteltjes, in de 
schuur of op zolder. Wat zou het een 
ruimte geven als dat eens leeggeruimd 
wordt, denk je soms. Zonde om het weg 
te gooien, wie weet kan iemand anders 
het gebruiken. 
Om welke spullen gaat het? Ja, eigenlijk 
alles wat schoon en heel is en past bin-

nen de beschikbare ruimte 
die het tafeltje geeft. Dus 
ga je verhuizen of heb je 
zin om op te ruimen? Denk 
dan eens aan de Weggeeftafel!
 Maar ook als je iets nodig hebt: 
waarom kopen als je het gratis 
kunt ophalen?

VERHUIZEN OF ZIN OM OP TE RUIMEN?



      

Yes, I can
 
Dat is misschien iets dat je dacht, toen 
je nog maar net op kamers woonde en 
je na veel gepruts voor het eerst de 
zelf gemaakte spaghetti op je bord liet 
glijden. Of toen je die lekke band had 
gefikst en je een half uur later toch 
naar je werk kon fietsen. 
Of neem het invullen van je belasting-
papieren. Altijd door je bijdehante 
dochter laten doen. Nu zij weg is, kan 
het gebeuren dat je na een week  tob-
ben toch het pak formulieren in de 
bus kunt gooien. Ik ben niet voor de 
poes, dacht je. Vrij vertaald: Yes I can.  

Maar niet altijd lukken je kooksels, fiks 
je je klussen of lukt het met de papier-
winkel waar we allemaal op z’n tijd 
doorheen moeten. Hoe lang tanden 
op elkaar en doorzetten? 
Is het dan misschien tijd om eens rond 
te kijken naar iemand die je best een 
handje wil helpen? Die vriendelijke 
buren? Een collega? Die behulpzame 
jongeman uit die winkel waar je zo 
vaak komt?

En dan begint een nieuw probleem, 
want... .je vraagt niet graag. Iedereen 
heeft het druk denk je. En ook al is dat 
niet zo, je vindt het niet fijn om iets te 
vragen, daar ben je de persoon niet 
naar. Je hebt je hele leven toch al alles 
zelf gedaan.

Maar dan mis je wel een kans. Sta er 
eens bij stil hoe het was toen je zelf 
een klusje deed voor iemand.  Dat  
gevoel gewaardeerd te worden. Wel 
trots ook dat je zo handig bent in de 
keuken of die lekke fietsband kunt 
plakken of zo handig de weg weet te 
vinden in de papierwinkel.
 
Nou dát gevoel, dat Yes I can-gevoel, 
dat gun je een ander toch ook? Geef 
dan ook die buurvrouw, die collega, 
die jongeman de kans om zich ge-
waardeerd te voelen en vraag hun om 
iets voor je te doen. Ja, vragen ligt je 
niet en alle begin is moeilijk, maar pro-
beer het eens en oefen wat. Je leert 
het wel! Yes, you can!

Heb je suggesties voor verbetering of  
aanvullingen? Welk onderdeel van deze 
krant moet absoluut blijven en wat kan best 
gemist worden? Laat het ons weten zodat 
we ook jouw ervaring mee kunnen nemen 
in de volgende Wegwijs in Oost. 

Mail je reactie naar:  
redactie@wegwijsinoost.nl 
of stuur een brief naar:  
Wegwijs in Oost p/a  
Oudwijkersdwarsstraat 148 
3581 LJ Utrecht

We hebben er allemaal regelmatig mee te maken: het invullen van for-
mulieren. Voor de belasting, toeslagen, verzekeringen of zorg, overal 
moeten formulieren worden ingevuld. Vaak zijn ze ingewikkeld. En als je 
een formulier niet goed invult kun je daar problemen mee krijgen. Dat 
was wijkgenote Anne gebeurd, die vroeg daarom hulp. En er is hulp! Zelfs 
thuis.

AL DIE PAPIEREN...
FORMULIEREN EN ADMINISTRATIE | Patrice Douqué

CONTACT? WAAR? WANNEER? WAT KOST HET? 

Humanitas
Thuisadministratie   

 06-13298873, 030-2524030 bij u thuis afspreken met      
vrijwilliger  

gratis

Buurtteam-Oost      
Administratieochtenden

030-7400509 Sterrenzicht  telefonisch  
aanmelden of binnenlopen               

Donderdag
9.30-11.30 uur

gratis

U-Centraal             
Team Financiën                                                 

 0610781154                  bij u thuis             afspreken met  
vrijwilliger

gratis

ZORG IN OOST | Emma Hoppenbrouwers

De praktijkondersteuner voor mensen met lichte psychische problemen 
is een aanvulling op de huisartsenzorg. De officiële naam is Praktijk  
Ondersteuner Huisarts Geestelijke GezondheidsZorg: POH-GGZ. Maar wat 
houdt het in? Ik sprak er met drie Praktijkondersteuners over. 

Ik ging kijken bij buurthuis Sterrenzicht 
waar elke donderdag een administratie-
ochtend plaatsvindt. Het was er goed 
druk. Tafels met coaches en hulpvragers, 
laptops, papieren en koffie. De coaches 
zijn stagiaires van de Hbo-opleiding Soci-
aal Juridische Hulpverlening of vrijwilli-
gers van welzijnsorganisatie U-Centraal.

ADMINISTRATIEHULP
Evie Pasmans begeleidt hen. Zij is sociaal 
raadsvrouw en maakt mensen wegwijs in 
de regels en wetten. Evie vertelt: “De ad-
ministratieochtend is voor iedereen toe-
gankelijk. Heb je een vraag over een for-
mulier of heb je hulp nodig bij het 
aanvragen van kwijtschelding van ge-
meentelijke belastingen? Wil je hulp bij het 
aanvragen van toeslagen of bij je Digid? 
Wil je je administratie leren ordenen, in-
zicht krijgen in je geldzaken of nog iets an-
ders? Dan kun je hier terecht. Vaak ontdek-
ken mensen ook wat hun rechten zijn. Veel 
mensen laten voordelen liggen, zoals de 
tegemoetkoming in zorgkosten. Zonde!
Bij een grotere hulpvraag wordt onder-
steuning geboden door verwijzing naar 
de juiste instanties.
Coaches komen achter een eenvoudige 
vraag soms meer problematiek tegen. 
Maar iedereen is uiteraard vrij hier meer 
openheid over te geven of ondersteuning 
te vragen.”        

LAAGDREMPELIGE ZORG MET EEN  
INGEWIKKELDE AFKORTING: POH-GGZ

LAAGDREMPELIGE ZORG 
Finie Kuunders, Huisartsenpraktijk Home-
ruslaan: “De praktijkondersteuner heeft 
een spreekkamer in de praktijk. De hulp is 
daardoor laagdrempelig en voelt vaak 
minder beladen dan bijvoorbeeld een ge-
sprek met een psychiater. De lijnen zijn 
veel korter en daar hebben alle betrok- 
kenen baat bij. Jong en oud kan bij de 
praktijkondersteuner terecht. Sommige 
praktijken hebben zelfs een aparte prak-
tijkondersteuner voor jongeren tot 18 jaar. 
De verwijzing gaat altijd via de huisarts en 
wordt vergoed uit de basisverzekering.”

WELKE PROBLEMEN? 
Mensen komen met allerlei klachten bij de 
praktijkondersteuner. Slapeloosheid, som-

berheid, overbelasting, verlies en rouw 
zijn enkele van de veel voorkomende pro-
blemen. “Ik zie ook veel studenten die in 
hun studie vastlopen,” vult Tineke Procee 
van de praktijk Bosboomstraat, aan. “Faal-
angst en moeite met plannen kunnen 
oorzaken zijn. Vaak kan de student met een 
paar gesprekken zelf weer vooruit. Maar 
ook voor een ernstig zieke in de terminale 
levensfase is de praktijkondersteuner er.”

VERSCHILLENDE MOGELIJK- 
HEDEN VOOR ZORG
“Wanneer er een aanmelding is, kijk ik al-
lereerst of de patiënt bij mij op de goede 
plaats is. We willen in maximaal zes ge-
sprekken het probleem duidelijk krijgen 
en handvatten aanreiken waarmee de pa-
tiënt verder kan. Als duidelijk wordt dat er 
dieperliggende problematiek speelt, kan 
alsnog een verwijzing naar een specialist 
volgen.”
Finie Kuunders schat dat ruim 60% van de 
patiënten het redt met deze begeleiding 

en ondersteuning. Alle praktijkonder-
steuners hebben een volle agenda maar 
proberen een wachtlijst te voorkomen. 
Dat lukt meestal, juist doordat het altijd 
kortlopende trajecten zijn. In sommige 
periodes van het jaar is het drukker en 
kan een patiënt niet meteen terecht. In 
zo’n geval kan de huisarts, ter overbrug-
ging, een extra gesprek met de patiënt 
hebben.
Liesbeth van Vondelen uit de huisartsen-
praktijk Aletta (Bloemstraat): “We werken 
ook met e-health (digitaal). In combinatie 
met gesprekken kunnen deze online be-
handelmodules patiënten helpen om 
grip op hun klachten te krijgen. Soms 
spelen er meerdere problemen tegelijk, 
maar het is aan de patiënt om te bepalen 
wat hij wil veranderen.” 	praktijkondersteuner Tineke Procee

 
 FORMULIEREN EN 

ADMINISTRATIE
 Formulieren krijgen, invullen en  
terugsturen, gaat steeds vaker via 
internet. Maar dat hoeft niet altijd! 
Wil je liever alles op papier, dan kun 
je daar gewoon om vragen. Doen!

Bij Buurtteam-Oost kunt je gratis 
ordners voor administratie krijgen, 
ze heten U-mappen. 
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Het is een geruststellend idee dat het om-
gaan met formulieren en administratie 
geen probleem meer hoeft te zijn als je 
weet waar je moet zijn. En dat is niet al-
leen bij Sterrenzicht.  
Hieronder volgt een overzicht van een 
aantal ondersteuningsmogelijkheden uit 
en thuis: 	Evie Pasmans, sociaal raadsvrouw. Zij maakt mensen wegwijs in de regels en wetten.

COLUMN Dienke Bosscher

POH-GGZ
Er is ook een praktijkondersteuner 
voor lichamelijke klachten: de 
POH-Somatiek. (Somatiek staat voor 
lichamelijk.) In tegenstelling tot de 
POH-GGZ begeleidt de Prakijkon-
dersteuner-Somatiek vaak lang- 
durig patiënten met bijvoorbeeld 
diabetes, astma, COPD of hart- en 
vaatziekten.  

FORMULIEREN EN ADMINISTRATIE: KAN HET GEMAKKELIJKER? 


