Verslag Netwerkbijeenkomst Utrecht Omarmt
5 april 2022 – 19:00 uur tot 21:00 uur
Locatie: Seats2Meet Utrecht Centraal

1.

Welkom & mededelingen

Rosa Lucassen (moderator) opent de netwerkbijeenkomst en heet iedereen welkom.
Ester Vlaming is sinds mei 2021 de Netwerkcoördinator van Utrecht Omarmt en vertelt dat er 90
mensen van 65 verschillende organisaties aanwezig zijn. Het doel van de netwerkbijeenkomst is
om elkaar en andere initiatieven beter te leren kennen en gezamenlijk nieuwe stappen te zetten
om de eenzaamheid onder Utrechters te verminderen. De eenzaamheidsproblematiek is groot en
we kunnen het niet in ons eentje doen, maar iedereen kan hier wel een bijdrage aan leveren.
Tijdens de netwerkbijeenkomst op 4 oktober 2021 is de Ik doe mee verklaring gelanceerd. Er zijn
15 nieuwe partners bijgekomen en in totaal zijn 76 organisaties aangesloten bij Utrecht Omarmt.
Marcel Nicolaas van Seats2Meet Utrecht CS vertelt over het concept van Seats2Meet: een
ontmoetingsplek waar je kunt vergaderen, werken en evenementen kunt organiseren.

2. Kennismaken en in gesprek over eenzaamheid
In tweetallen zijn gesprekken gevoerd aan de hand van de volgende vragen:
Vraag 1: Wat heb je de afgelopen tijd gedaan om eenzaamheid te verminderen?
Vraag 2: Waar loop je tegenaan als je eenzaamheid wilt verminderen?

3. Lancering website Utrecht Omarmt
Netwerkcoördinator Ester Vlaming vertelt over hoe de nieuwe website tot stand is gekomen.
Wethouder Rachel Streefland lanceerde de website van Utrecht Omarmt:
‘Jaren geleden is eenzaamheid gelukkig op de politieke agenda gekomen in de Gemeente
Utrecht want het is niet een probleem van alleen achter de voordeur van mensen. Heel bijzonder
om te zien wat er inmiddels is opgebouwd in dit netwerk. Fantastisch dat er nu een mooie
website is, een plek waar mensen nieuwe ideeën kunnen opdoen en organisaties elkaar kunnen
vinden.’
Op de website vind je ervaringsverhalen, trainingen en bijeenkomsten over eenzaamheid, een
overzicht van de netwerkpartners en nog veel meer: https://utrechtomarmt.nl/

4. Themasessies
Aan de hand van 5 verschillende thema's is er uitgewisseld in groepen:
- Brainstorm voor een publiekscampagne
- Kunst & cultuur en Utrecht Omarmt
- Eenzaamheid onder migranten
- Samenwerkingen binnen Utrecht Omarmt; hoe kan ik?
- Vervoer, mobiliteit & eenzaamheid
Het verslag van de themasessies is terug te vinden in Bijlage 1.

5. Uitwisselen via de Mentimeter
Aan het eind is via de Mentimeter gevraagd welk nieuw inzicht mensen meenemen.

6. Wat staat er op de agenda
Ester Vlaming licht de komende activiteiten toe en polst of er behoefte is aan een sessie om je
activiteit/project te verbeteren onder begeleiding van Movisie en zo meer impact te maken om
eenzaamheid te verminderen. Er was animo voor deze verbetersessie en inmiddels is het
mogelijk om je aan te melden voor deze bijeenkomst op 3 oktober en 14 november.
Agenda:
• 7 juli: Netwerkbijeenkomst Utrecht Omarmt & Theatervoorstelling ‘Nacht in Utrecht’
• 20 september: Training ‘Basisaanpak eenzaamheid onder jongeren’
(VOL, aanmelden voor de wachtlijst kan nog)
• 22 september van 18.30 uur tot 21.30 uur: Training Eenzaamheid signaleren en
bespreekbaar maken voor vrijwilligers, bewoners en ondernemers. Aanmelden kan
vanaf juli via de Vrijwilligersacademie Utrecht
• 3 oktober en 14 november: Verbetersessie voor projecten en activiteiten
• 9 september t/m 7 oktober: Week tegen Eenzaamheid in Utrecht
• Najaar: volgende Netwerkbijeenkomst
Alle activiteiten zijn ook terug te vinden in de agenda op de website van Utrecht Omarmt: Agenda
(utrechtomarmt.nl)
Er is een nieuwe LinkedIn pagina van Utrecht Omarmt. Volg de pagina om op de hoogte te
blijven van wat er speelt in het netwerk en rondom het thema eenzaamheid in Utrecht.

Bijlage 1. Verslag van de themasessies
Aan de hand van 5 verschillende thema's is er uitgewisseld in groepen.

1. Brainstorm voor een publiekscampagne
Gesproken over doel van communiceren over eenzaamheid. Wens vanuit de deelnemers was
voornamelijk om het Taboe te willen doorbreken op eenzaamheid. Om eenzaamheid een gezicht
te geven, en ook eenzaamheid te kunnen normaliseren. Waardevol was ook de inbreng van
ervaringsdeskundigen hierin. Ook een update gegeven over het voornemen om met Bureau O
een campagne te ontwikkelen rondom eenzaamheid en jongeren, en de deelnemers uit de
workshop willen hiervan graag op de hoogte gehouden worden.

2. Kunst & cultuur en Utrecht Omarmt
-

-

-

-

-

-

Hoe kan Utrecht Omarmt ondersteunen? Nieuwbrief, goede voorbeelden zichtbaar maken,
een Facebook pagina naast de Linkedin groep, oproepen plaatsen, zodat mensen elkaar
makkelijker kunnen vinden.
Sarah van het Zuidelijk Toneel vertelde over de theatervoorstelling Nacht in Utrecht over
eenzaamheid en ontmoeting. Zie ook de Netwerkbijeenkomst Utrecht Omarmt &
Theatervoorstelling ‘Nacht in Utrecht’ op 7 juli 2022.
Er werd een ruimte gezocht voor vrouwenactiviteiten en dit leverde meteen een match op met
Dock die een ruimte aanbood.
Michiel Holtrop van de Stichting Appeltaartconcerten vroeg of de concerten wel genoeg
brengen en of er niet ook behoefte was aan verdieping of verduurzaming. Cees van den
Brink van Lunetten Wil Wel, samenwerkingspartner van Appeltaartconcerten, gaf aan dat een
Appeltaartconcert deel uit makt van een palet van activiteiten dat geboden wordt aan ouderen
en meer kwetsbare bewoners in de wijk. Doordat mensen ook aan die activiteiten meedoen
wordt er gebouwd aan een sociaal netwerk en is er ook aanbod waar verdieping en zingeving
meer aan bod komt. De Appeltaartconerten worden in Lunetten vooral gezien als een ‘uitje’
met aanbod dat anders niet in de wijk te vinden is, speciaal voor mensen die ook niet meer in
de gelegenheid zijn om naar een concert op voorstelling in de stad te gaan. En dus zo voor
een aantal mensen een hoogtepunt
van het jaar betekent.
Veel organisaties werken al samen met stichting Appeltaartconcerten. Ander cultureel
aanbod, vergelijkbaar met het aanbod van de Appeltaartconcerten is minder bekend, terwijl
de sociaal domein partners hier wel naar op zoek lijken zijn.
Saskia gaf ook aan dat naast Welzijn op recept ook Kunst op recept bestaat in andere
gemeentes, mogelijk ook een optie in Utrecht.
Het zou fijn zijn als er iets van verbinders zouden zijn waardoor mensen elkaar beter vinden.
Er blijken wijkcultuurcoaches in Utrecht actief te zijn, zij zouden ook een (meer zichtbare) rol
kunnen spelen als verbinder/koppelaar/matcher.
Er is een plan gemaakt voor het project Kunstkoppelaars, maar dit is stil komen te liggen door
corona. Wellicht kan gekeken worden of hier nog behoefte aan is.
Marith Hameter van DOCK is voor de Wijkproeverijen op zoek naar creatief en cultureel
aanbod in de stad dat aansluit op het sociaal maatschappelijk veld. Online valt hier weinig
over te vinden en ze krijgt uit de wijken terug dat er geen overzicht is, het aanbod wisselt te
snel. Er lijkt wel behoefte aan een plek om dit in kaart te brengen, zodat het aanbod op dit
gebied zichtbaar is.

-

-

Er liggen nog kansen om welzijnsmedewerkers mee te nemen in het belang en en waarde
van kunst & cultuur projecten voor maatschappelijke doelen als voorkomen en verminderen
van eenzaamheid.
Er wordt opgemerkt dat netwerkbijeenkomsten zoals deze in ieder geval deels voorzien in het
kennismaken met aanbieders op culturele en creatief gebied. Een aparte Facebook-groep
waarin aanbieders zichtbaar zijn is mogelijk een optie.

Eenzaamheid onder migranten
-

-

-

-

-

Bij de vraag “Wat is je ambitie dit jaar en wat heb je nodig?” werd genoemd: samenwerking,
weten wat de behoeftes zijn, hoe kunnen we vrijwilligers werven voor migratnen? Subsidies,
structurele aanpak, behoeftes bij migranten ophalen en onderzoeken, het aanbod
laagdrempelig maken.
Eenzaamheid is een taboe onder migranten. Bij de vraag “hoe gaat het? antwoorden ze vaak
dat het goed gaat uit plichtsbesef.
Naar mate mensen ouder worden wordt die religieuze achtergrond steeds belangrijker.
Hoe kunnen we migranten bereiken? Het begint met goed samenwerken (tussen
vrijwilligersorganisaties, via netwerkbijeenkomsten)
Groot succes: telefoongesprek (via Luisterlijn)
Tip: er is jarenlang alleen maar projectmatig gewerkt. Aan het eind wordt iedereen losgelaten.
Er is een vervolg nodig, geen project.
Er zijn zelfstandige migranten groepen in Nederland die het fijn vinden om te praten over
problemen, bezorgmogelijkheden, stress en depressie, alzheimer. Vooral
gezondheidsthema’s.
Er moet voor vrijwilligers ook iets te halen zijn: dat vindt iedereen interessant. Europass
aanvragen kan nu. Migranten willen vooral iets leren, is de ervaring.
Het netwerk van sleutelpersonen: betekenen veel voor migranten. Deze mensen worden ook
ingezet om eenzaamheid te verminderen. Zie ook:
https://www.pharos.nl/infosheets/sleutelpersonen-gezondheid-migranten/
Initiatief van DOCK: buurtgenoten aan elkaar koppelen voor het verzorgen van maaltijden.
Iedereen wist elkaar wel te vinden. (initiatief van doc).
Bij migrantenouderen is zingeving en hun geloof belangrijk in de laatste levensfase, ze willen
hun eigen cultuur, voeding, taal en religie willen ze opzoeken. Belangrijk om samen te werken
en te voorzien in specifieke behoeftes.
Er is ook behoefte om behoeftes bij ouderen op te halen en daar het aanbod op aan te
passen.
Conclusie: dit netwerk warmhouden, elkaar vinden en helpen waar nodig.

Samenwerkingen binnen Utrecht Omarmt; hoe kan ik?
Eerst werd een rondje gedaan en de antwoorden op de “Hoe kan ik …?” vraag uitgewisseld.
Vervolgens was er gelegenheid om in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan en nieuwe
samenwerkingen te vinden.
Hoe kan ik?
- Emma Vreugdenhil van VC Utrecht: hoe kunnen wij samenwerken op het gebied van
deskundigheidsbevordering onder vrijwilligers?
- Ariane de Ryck van Stichting Met je Hart: hoe kan ik de meest eenzame verstopte
ouderen vinden?

-

Lola van Buurtbuik: Hoe kan ik mensen warm naar de juiste samenwerkingspartners
doorverwijzen en vaardigheden van vrijwilligers bijspijkeren?
- Charelle van stichting Senior en Student: Hoe kan ik meer Utrechtse senioren vinden die
graag hulp en gezelschap willen van een student?
- Anette van stichting Oopoeh: Hoe kunnen wij elkaar versterken, doelgroep ouderen
bereiken en van elkaar leren?
- Femke van Handjehelpen: hoe kan ik alle organisaties vinden die iets doen met/tegen
eenzaamheid op wijkniveau?
- Jolijn Jurgens van U Centraal: hoe kunnen wij beter op de hoogte zijn van elkaars
aanbod, zodat we mensen kunnen verbinden?
- Arnica van gezondheidscentrum Mariahoek: hoe kan ik initiatieven om mensen samen te
brengen in mijn wijk kennen? Hoe kan ik mensen vinden die dremepels helpen verlagen
om ergens aan mee te gaan doen, want het is vaak spannen voor hen.
- Dennis Havermans van Beter Horen: hoe kunnen wij eenzaamheid die wij (dagelijks)
signaleren beter ‘doorverwijzen’ en begeleiden?
- Hans Broeks van Capgemini: hoe kunnen medewerkers van Capgemini helpen?
- Jennet van Leergaloos: hoe kunnen we eenzaamheid voorkomen (preventie)?
- Laura van NS: hoe kunnen wij samen zoveel mogelijk mensen bereiken, dus alle
doelgroepen?
- Iris Ferwerda van Humanitas: hoe kunnen wij als maatjesproject samenwerkingen starten
met andere maatjes projecten/organisaties?
- Sabine van Kamers met Aandacht: hoe kunnen wij beter gebruikmaken van de corporate
netwerken van bedrijven?
- Annemarie van Douwe Egberts: hoe kan ik buurten bereiken waar burendag niet zo
vanzelfsprekend is om het eerste contact te bevorderen tussen buren en eenzaamheid
tegen te gaan?
- Chris Nijboer van Indekerngezond: hoe kunnen we eenzaamheid accepteren, verdragen
en ervan leren?
Wat is nodig?
- Vaker kennis en ervaring uitwisselen tussen organisaties, van elkaar leren.
- Manier op te reageren op vraag en aanbod, via een appgroep, subgroepjes, website
Utrecht Omarmt, netwerkcoördinator?
- Doorstroom vrijwilligers > ervarinsgdeskundigheid delen, hoe doe je dat?

Vervoer, mobiliteit & eenzaamheid
Wat niet goed gaat/beter kan:
•

•
•
•
•
•
•

Toegankelijkheid van de bussen. Bussen stoppen vaak te ver vd stoeprand af en
bushaltes zijn soms ver weg. Niet alle buschauffeurs zijn hulpvaardig als je een beperking
hebt: ze helpen niet met een rolstoel of trekken veel te snel op.
Betaalbaarheid van het OV. Er werd gepleit voor gratis OV voor ouderen.
Er worden in Utrecht steeds meer parkeerplaatsen opgeheven waardoor er ook steeds
minder invalideparkeerplaatsen zijn.
Bij het starten van een activiteit of initiatief wordt zelden nagedacht over de vraag hoe
mensen daar komen.
Alles wordt steeds digitaler en steeds duurder, ook het OV.
Bij (zorg)instellingen worden budgetten voor uitstapjes en activiteiten teruggeschroefd,
normaal kwam er veel sponsoring maar ook bedrijven trekken zich terug.
De Upas zou breder ingezet moeten worden voor vervoer op maat.

Oplossingen:
1. Sport Utrecht is samen met Fietsmaatjes.nl bezig om DUO fietsen te lanceren in Utrecht.
Het idee is om die niet alleen in te zetten voor funritten maar ook gewoon voor vervoer
van a naar b. Ze denken aan een deelmobilitieit concept zoals Tier, Swapfiets of
Cargaroo. Ze denken ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die de
duofiets als fietstaxichauffeur kunnen gebruiken.
2. Lancering Automaatje in mei gaat waarschijnlijk een mooie aanvulling zijn op het huidige
vervoer.
3. Als gemeente meer sturen op het regelen van vervoer bij het toekennen van subsidie.
4. Er is veel vervoer in de stad: buurtmobiel, regiotaxi, vervoersmaatjes maar ook veel
instellingen hebben busjes die vaak stil staan. Ingewikkeld om die uit te lenen ivm
verzekering. Er zou een soort matchpunt passend vervoer moeten komen omdat het vaak
maatwerk is wat op welk moment passend is. Een makelpunt voor vervoer waar ook
bedrijven zich voor kunnen aanmelden (ik moest denken aan bol.com die heel veel
busjes hebben om medewerkers van en naar utrecht CS te brengen). Interessant om bijv
met de fietskoerier over te sparren.

