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Careyn Wijkverpleging 
Onze wijkverpleegkundige regelt samen 
met u de zorg die thuis nodig is. Uw 
zelfstandigheid staat daarbij voorop. De 
wijkverpleging werkt nauw samen met uw 
huisarts en specialist en schakelt snel een 
gespecialiseerde verpleegkundige collega in 
wanneer dat voor u het beste is.

Woont u in Utrecht en heeft u zorg
thuis nodig? Kijk op www.careyn.nl/ 
wijkverpleging
of bel en vraag direct zorg aan 088 1239988

Gespecialiseerde zorg thuis 
Onze teams voor gespecialiseerde 
verpleging hebben veel ervaring en kennis 
in de verpleging en verzorging bij speciale 
aandoeningen. 
Bij Careyn hebben we de volgende 
gespecialiseerde teams:
• Wondzorg team 
• Stoma team 
• Parkinson team 
• Longteam 
• Oncologie team 
• Diabetes team 
• CVA team 
• Dementie team 
• Palliatieve zorg 

Meer informatie over onze gespecialiseerde 
zorg? Kijk op 
www.careyn.nl/gespecialiseerdeverpleging
of bel met onze klantenservice 088 1239988

Technisch verpleegkundig team 
Bij ingewikkelde medicatie of behandeling 
kunt u een beroep doen op het technisch 
verpleegkundig team (STMN Specialistisch 
Team Midden Nederland). Het gaat dan 
om behandelingen waarbij moderne 
technologische middelen ingezet worden. 
Denk bijvoorbeeld aan een infuus, 
medicatiepomp of sondevoeding. Ook 
worden bijvoorbeeld bloedtransfusies 
uitgevoerd. Ook goed om te weten: de 
STMN-verpleegkundige is 24 uur per dag 
bereikbaar.

Voor vragen over technische
verpleegkundige zorg, belt u 030 2588205
www.careyn.nl/stmn

Uit het ziekenhuis 
naar huis…. en dan? 

Uw ziekenhuisopname is ten einde en u kunt weer naar huis. Een 
mooi moment. De nazorg wordt vaak vanuit het ziekenhuis of via de 
huisarts geregeld. Maar soms is er meer nodig.
Zo heeft u misschien verpleging nodig of u krijgt thuis ook een infuus. 
Misschien heeft u wel een wond die goed verzorgd moet worden of 
een sonde die schoongemaakt moet worden. En weet u zeker dat u de 
medicatie op de juiste manier gebruikt?

U kunt dan met een gerust hart bij Careyn terecht.

‘Dankzij Marjolein woont 

mijn stiefmoeder nog 

steeds zelfstandig’

‘Uit het ziekenhuis kon ik 

thuis weinig zelf maar met de hulp 

van Diny en haar collega’s kan ik 

al veel meer, het gaat langzaamaan 

wat beter met me’

‘Sinds Yvette er is heb ik niet 

meer in het ziekenhuis gelegen, 

voordien wel vier keer per 

maand.’

‘Vroeger moest ik naar het 

ziekenhuis, nu heb ik thuis 

hetzelfde apparaat. 

Karin heeft me geleerd hoe ik 

ermee kan werken. ’

‘Als het nodig is 

komen we, 

ook ’s nachts’

‘In het ziekenhuis lag ik 

aan het infuus maar thuis 

ben ik veel mobieler met een 

medicijnpomp’ 
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WELKE HULP ZOEKT U? WAAR KUNT U TERECHT?

HULP EN ONDERSTEUNING (ALGEMEEN)
■ Vragen of problemen waar u zelf niet uitkomt  

(bijvoorbeeld over wonen, werk, scheiding,  
schulden, verslaving, opvoeding)

■ Buurtteams | zie contactgegevens pag. 5 
 

GEZONDHEID
■ Vragen of zorgen over uw gezondheid ■ Huisarts

WMO HULP EN ONDERSTEUNING
■ Hulp(middelen) of ondersteuning in huis om  

zelfstandig te kunnen blijven wonen

 
■ Gemeente Utrecht | 030 – 286 95 00 | Utrecht.nl/wmo

GELDZORGEN
■ Informatie en tips waarmee u zelf aan de  

slag kunt 

 
■ Advies en schuldhulp

 
■ U Centraal | 030 - 236 17 70 | U-centraal.nl 
■ Geldwijzer030.nl
■ Ugids.nl/financien 
 
■ Buurtteams | zie contactgegevens pag. 5 
■ Gemeente Utrecht | 030 - 286 52 11 | Utrecht.nl/geldzorgen 
■ U Centraal | 030 – 236 17 70 | U-centraal.nl

VOOR OUDERS EN OPVOEDERS
■ Vragen over het opvoeden en opgroeien van uw kind  
 

■ Hulp of zorg nodig voor uw kind 
 
■ Vragen over school

■ Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureaus | 030 – 286 33 00 |  
Jeugdengezinutrecht.nl 

■ Buurtteams | zie contactgegevens pag. 5  
 
■ Leerkracht of mentor

EENZAAM
■ Hulpvragen  
 
 
■ Vinden van een (bel)maatje 
 
 
■ Informatie over wat er te doen is in uw buurt

 
■ Buurtteams | zie contactgegevens pag. 5 
■ Huisarts 
 
■ NIZU | 030 – 236 17 45 | Nizu.nl/corona 
■ De Luisterlijn | 030 – 294 33 44 | Deluisterlijn.nl 
 
■ Wijkinformatiepunten | Ugids.nl/informatiepunten-in-de-wijk 
■ DOCK | 088 – 855 51 26 | Dock.nl/utrecht

PRAKTISCHE HULP
■ Voor allerlei hulpvragen (bijvoorbeeld  

boodschappen doen, met iemand praten)

 ■  Hulp bij Nederlands leren, computeren en/of huis-
werk 

 
■ NIZU | 030 – 236 17 45 | Nizu.nl/corona 

■ Taaldoetmeer | Taaldoetmeer.nl 
■ Bibliotheken | Digitaalhuisutrecht.nl 
■ Digiwijs | Digiwijs30.nl

WONEN
■ Voor hulp en bemiddeling bij burenruzies

 
■ Buurtbemiddeling | 030 – 236 17 28 | U-centraal.nl/buurtbemiddeling

MANTELZORGERS
■ Advies en ondersteuning voor mantelzorgers.  

Ook voor jonge mantelzorgers.

 
■ Steunpunt Mantelzorg | 030 – 236 17 40 | U-centraal.nl/mantelzorg

HUISELIJK GEWELD
■ Hulp en advies bij huiselijk geweld,  

kindermishandeling en ouderenmishandeling  
■ Veilig Thuis | 0800 – 2000 | Veiligthuisutrecht.nl 
■ Moviera | 088 – 374 47 44 | Moviera.nl

BEGRIJPELIJKE INFORMATIE OVER CORONA
■ Informatie over het coronavirus eenvoudig  

uitgelegd, met veel beeld

■ Pharos | Pharos.nl 
■ Stef�e | Corona.stef�e.nl

INITIATIEVEN IN DE WIJK/ VRIJWILLIGERSWERK
■ U wilt iets doen voor uw buurt of voor de stad 

 
■ Sociaal makelaars DOCK | 030 – 200 40 80 | Dock.nl/utrecht 
■ Vrijwilligerscentrale | 030 – 231 22 89 | Vcutrecht.nl 
■ NIZU | 030 – 236 17 45 | Nizu.nl/corona

WAT VOOR HULP IS ER VOOR U?
In Utrecht vinden we het belangrijk dat iedereen gezond, prettig en zelfstandig kan wonen en leven. Voor mensen 
voor wie dit (even) niet vanzelfsprekend is, organiseren we zorg en ondersteuning op maat bij u in de buurt. Neem 
contact op met een hulp- of zorgverlener als u dat nodig heeft. Ook vrijwilligers helpen u graag. In het overzicht 
hieronder ziet u waar u terecht kunt. Deze organisaties staan voor u klaar! 
WEET U NIET GOED WAAR U UW VRAAG MOET STELLEN? Bel gerust met Servicepunt Utrecht: 030 – 286 10 00.

4 ZORG & 
ONDERSTEUNING4 ZORG & 
ONDERSTEUNING

INFORMATIEKRANT UTRECHT



Utrecht.nl

Het buurtteam helpt bij vragen of zorgen waar u zelf niet uitkomt. Bijvoorbeeld over wonen, werk, scheiding, schulden, verslaving en 
opvoeding. Bel gerust met het buurtteam in uw wijk, of loop binnen. Hieronder vindt u de contactgegevens van het buurtteam in uw wijk.

HET BUURTTEAM
VOOR AL UW HULPVRAGEN

BUURTTEAM BINNENSTAD 
Lange Nieuwstraat 83
030 7400 510  

BUURTTEAM DE MEERN 
De Dompelaar 1d
030 7400 516  

BUURTTEAM DICHTERSWIJK/  
RIVIERENWIJK 
Noordzeestraat 20
030 7400 513  

BUURTTEAM  
HOOGRAVEN/ TOLSTEEG 
't Goylaan 77
030 7400 512  

BUURTTEAM KANALENEILAND 
Beneluxlaan 2
030 7400 514  

BUURTTEAM LEIDSCHE RIJN 
Burgemeester Verderlaan 17
030 7400 515  

BUURTTEAM LUNETTEN 
Hondsrug 17
030 7400 511  

BUURTTEAM NOORDOOST 
Samuel van Houtenstraat 1
030 7400 508  

BUURTTEAM  
ONDIEP PIJLSWEERD
Balkstraat 31
030 7400 502  

BUURTTEAM OOST 
Homeruslaan 59a
030 7400 509  

BUURTTEAM OVERVECHT 
Gloriantdreef 25 
030 7400 505 

BUURTTEAM VLEUTEN 
Burchtpoort 16 (Cultuurcampus)
030 7400 517  

BUURTTEAM WEST 
Malakkastraat 6
030 7400 501  

BUURTTEAM ZUILEN 
Sint-Ludgerusstraat 251 
030 7400 503  

BUURTTEAM VO&SO 
030 7400 520  

BUURTTEAM MBO 
06 20 98 07 06 / 06 29 79 38 68

HET SERVICEPUNT – 
VOOR ALS U NIET GOED 
WEET WAAR U UW 
VRAAG MOET STELLEN 
 

Heeft u moeite met lezen? Of Nederlands 
spreken? Bent u doof of slechthorend? 
Weet u niet waar u uw vraag aan de 
gemeente moet stellen? Vindt u het 
internet best lastig? Of kent u iemand die 
extra hulp nodig heeft bij het contact met 
de gemeente? Samen komen we er vast 
uit. Onze medewerkers spreken verschil-
lende talen en kunnen een tolk inschake-
len om met u te praten.

WAT KUNT U DOEN?
De medewerkers van het Servicepunt 
Utrecht staan van maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur voor u klaar. 

  Bel ons via 030 – 286 10 00

   Kom langs bij het Stadskantoor of 
het wijkbureau bij u in de buurt

   Ga naar utrecht.nl/servicepunt voor 
de chat, videochat of contact met 
een doventolk

   Op utrecht.nl/contact staan de 
adressen van onze wijkbureaus

BUURTTEAMS IN UTRECHT

Utrecht.nl
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HULP BIJ ZELFSTANDIG BLIJVEN 
WONEN EN MEEDOEN

NEDERLANDS LEREN
 
Wilt u de Nederlandse taal (beter) leren spreken, lezen of schrijven? In Overvecht, 
Zuilen, Leidsche Rijn, Kanaleneiland en Hoograven kunt u terecht in de ‘(digi)
Taalhuizen’ in de bibliotheek. Samen met u bekijken we wat voor u geschikt is: een 
cursus, een leesgroep of een taalmaatje. Een taalmaatje is een vrijwilliger die u helpt 
bij het leren van de taal. 

HULP(MIDDELEN) VIA DE WMO

Hebt u (tijdelijk) hulp nodig in uw dagelijks leven 
om zelfstandig te kunnen wonen of ‘gewoon’ mee 
te kunnen doen in de maatschappij? Bijvoorbeeld 
een rolstoel of scootmobiel, taxivervoer (Regiotaxi), 
een traplift of hulp bij het huishouden? Dan hebt u 
misschien recht op hulp uit de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo). Hieronder leest u in het 
kort welke soorten hulp en hulpmiddelen u via de 
gemeente kunt krijgen. In een persoonlijk gesprek 
kijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn. 
Maak hiervoor een afspraak via 030 - 286 95 00 of 
online via utrecht.nl/wmo. We helpen u graag verder.

HULP BIJ HET HUISHOUDEN 
Kunt u zelf uw huis niet meer schoonhouden en de 
was doen? En kent u niemand die u hierbij kan hel-
pen? Vraag dan een gesprek aan bij de gemeente. 
Wij kijken samen met u hoeveel uur hulp u krijgt.

HULPMIDDELEN IN EN OM HET HUIS 
Kunt u moeilijk lopen? Is traplopen te zwaar 
geworden? Soms kan een hulpmiddel een oplossing 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan een traplift of tillift, of 
een rolstoel. Ook het aanpassen van uw woning kan 
een oplossing zijn. Bijvoorbeeld het verbreden van 
deuren of het weghalen van drempels. Denkt u dat u 
korter dan zes maanden een hulpmiddel nodig heeft? 
Dan kunt u vaak (gratis) hulpmiddelen lenen bij de 
thuiszorgorganisatie via uw zorgverzekering. Gaat 
het om een langere periode? Dan bespreken wij met 
u de mogelijkheden.

VERVOER 
Als u niet kunt reizen met het openbaar vervoer, dan 
kunt u misschien gebruik maken van de regiotaxi. 
Regiotaxi Utrecht is voor vervoer in Utrecht en de omlig-
gende gemeenten. Met een Wmo-pas krijgt u korting op 
de ritprijs. Meer informatie leest u op Regiotaxiutrecht.nl.  
Wilt u buiten de regio reizen en kunt u dit niet met het 
openbaar vervoer? Dan is vervoer met Valys mis-
schien iets voor u. Meer informatie leest u op Valys.nl.

COMPUTEREN
 
Hebt u moeite met de computer? Of met 
internet? Neem dan contact op met Digiwijs 
3.0. U kunt hen bellen op vaste momenten: 
dinsdag: 10.00 – 12.00 en donderdag: 13.00 – 
15.00 op de telefoonnummers 06 574 519 57 
of 06 574 357 52. Of kijk voor meer informatie 
op www.digiwijs30.nl.
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SAMEN BEWEGEN OF AANGEPAST SPORTEN?
 
Beweegmaatjes zijn vrijwilligers die zich graag inzetten voor buurtbewoners die willen 
sporten of bewegen, maar dit niet alleen willen of kunnen doen en wel een steuntje kunnen 
gebruiken. SportUtrecht koppelt de maatjes die er daarna samen op uit gaan om bijvoor-
beeld te wandelen, zwemmen of �etsen. Kijk op sportutrecht.nl/beweegmaatjes voor meer 
informatie. Heeft u een beperking en wilt u weten aan welke sporten u mee kunt doen? Al 
het aangepast sportaanbod voor mensen met een beperking in de gemeente Utrecht en 
daarbuiten kunt u terugvinden op de landelijke website unieksporten.nl 

JEKUNTMEER.NL
Jekuntmeer.nl is een digitaal prikbord, 
vol activiteiten in alle buurten van 
Utrecht. Er is zo veel te doen...Van vrij-
willigerswerk tot een wekelijkse dansles 
of taalcursus. Van dagbesteding tot 
sport en spel. Van hulp bij schulden tot 
betaald werk. Zoeken op jekuntmeer.nl 
is simpel. Probeer het eens!

PLUSGIDS 
Een overzicht van alle voorzieningen 
rondom wonen, welzijn, zorg en geld-
zaken staat in de Plusgids Utrecht. Die 
kunt u gratis afhalen bij uw bibliotheek, 
woonzorgcentrum, huisartsenpraktijk of 
buurthuis. Of kijk op ugids.nl/plusgids. 

SPECIAAL VOOR  
MANTELZORGERS
 
Als mantelzorger zorgt u voor een 
naaste. Bijvoorbeeld voor uw partner 
die chronisch ziek is of voor uw gehan-
dicapte kind. Mantelzorg kan dankbaar 
werk zijn. Maar het kan ook zwaar zijn. 
Dan is het �jn als u ergens terecht kunt. 
Bij het buurtteam kunt u terecht met 
problemen waar u hulp bij nodig heeft. 
Het Steunpunt Mantelzorg geeft man-
telzorgers advies en hulp in de vorm 
van voorlichtingsbijeenkomsten of 
trainingen.  
Dit steunpunt is onderdeel van U 
Centraal: 030 – 236 17 40 of  
U-centraal.nl/mantelzorg.
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In de zorg maken goede, gedreven mensen écht het 
verschil. De komende jaren zal de vraag naar deze 
zorghelden flink groeien. Flexibel zorgonderwijs is 
dan ook noodzaak. Bij Opleiden op maat wordt niet 
alleen gekeken naar je papieren, maar ook – en vooral 
– naar ervaring en motivatie. Bij het Gezondheidszorg 
College van ROC Midden Nederland startte 
dit jaar de eerste groep deelnemers met diverse 
achtergronden met deze vorm van blended onderwijs. 
Hierbij liggen school, praktijk en online in elkaars 
verlengde. “Ik bepaal zelf waar, wanneer en hoe ik 
leer.” Zo helpt Opleiden op maat mensen sneller aan 
werk. Essentieel voor de zorg. 

“Ik heb echt nul komma nul diploma’s,” vertelt 
Carla de With, “maar ik werk wel op hbo-niveau, 
bij een thuiszorgorganisatie.” Op aanraden van 
haar werkgever meldde ze zich in augustus bij het 
Gezondheidszorg College voor Opleiden op maat. 
In eerste instantie zonder persoonlijk leerdoel, geeft 
ze toe: “Ik wilde vooral zo snel mogelijk dat papiertje 
halen.” Maar al tijdens de intake kantelde die intentie. 
Carla: “De studentcoach wist direct de vertaalslag 
te maken van mijn werkervaring en het EVC-
rapport naar een persoonlijk leerpad. Dankzij haar 
enthousiasme heb ik nu veel scherper in beeld wat ik 
wil en kan gaan doen in mijn werk.”

STEWARDESS
Die studentcoach is oud-verpleegkundige Margreet 
Pasman, die als ‘intaker’ bij Opleiden op maat 
betrokken is. Margreet vindt maatwerktrajecten 
niet meer dan logisch: “Een deelnemer met vijftien 
jaar vrijwilligerservaring in de ouderenzorg en een 
zij-instromer die altijd als stewardess heeft gewerkt, 

die hetzelfde opleidingstraject volgen? Dat is niet 
meer van deze tijd.” Om een leerpad ‘op maat’ samen 
te stellen wordt de intake zorgvuldig uitgevoerd. 
Werkervaring legt daarbij veel gewicht in de schaal, 
maar intrinsieke motivatie net zo goed. De student 
heeft immers zelf de regie. En dat is belangrijk, vindt 
Margreet: “Die zelfstandigheid is voor onze opleiding 
relevant, maar ook voor de werkvloer.”

Carla beaamt dat. “Binnen de opleiding is er ruimte 
voor ieders eigen leermethode. Ik bepaal zelf waar, 
wanneer en hoe ik leer.” Eén dag per week krijgen 
de deelnemers fysiek les waarin ze beroepsthema’s 
(modulen) behandelen, naast keuzelessen waarin 
bijvoorbeeld Anatomie en Verpleegtechnische 
vaardigheden aan bod komen. De rest van de 
tijd leren ze van elkaar en in de praktijk. Het 
onderwijsprogramma sluit zo perfect aan op wat ze 
dagelijks op de werkvloer tegenkomen. “Opleiden 
op maat biedt bovendien de mogelijkheid om ieder 
moment in te stappen én te versnellen of vertragen,” 
vertelt Margreet. “De persoonlijke begeleiding op 
school én in de praktijk is hierbij heel belangrijk. 
Deelnemers laten uiteindelijk zien dat zij vaardigheden 
geïntegreerd kunnen toepassen in complexe 
zorgsituaties.” 

GEEN ZORGACHTERGROND
Op die manier kun je in je eigen tempo je leerdoel 
behalen, of dat nu een compleet diploma is of een 
erkende leereenheid op specifieke onderdelen. 
Opleiden op maat is daarmee ook geschikt voor 
mensen die geen achtergrond in de zorg hebben, maar 
die wel graag de overstap willen maken. “In de lesgroep 
zitten stuk voor ‘zorgmensen’, we hebben goede 
onderlinge energie,” zegt Carla. “Het is ook fijn dat 
we allemaal met dezelfde vragen zitten en daar open 
over zijn. Ik ben soms nog wat zoekend, ben niet altijd 
handig met de computer. Hier kan ik al mijn vragen 
met een gerust hart stellen; iedereen is bereidwillig en 
behulpzaam.”

VRIJSTELLING
Carla verwacht komend jaar af te zwaaien met een 
diploma Verzorgende Individuele Gezondheid / 
Begeleider Maatschappelijke Zorg. Voor sommige 
beroepsthema’s heeft ze onderwijsvrijstelling 
gekregen. Bij haar intake kreeg ze meteen een 
indicatie van de tijd die de opleiding haar zou kosten. 
Volgens Margreet kan ze het in een half jaar redden; 
Carla verwacht zelf er een jaar mee bezig te zijn. 

Margreet vindt het prachtig om te zien hoe 
gemotiveerd ‘haar’ leerlingen zijn. Ze hoopt dan 
ook dat mensen met interesse voor de zorg, met of 
zonder relevante vooropleiding, hun weg naar het 
Gezondheidszorg College vinden. Bij Opleiden op 
maat staan immers ambitie en talent op de eerste 
plaats, aldus Margreet. “Iedereen met hart voor de 
zorg is welkom!”

“VAN  NUL KOMMA NUL VOOROPLEIDING 
NAAR EEN DIPLOMA IN EEN HALF JAAR”

Opleiden op maat zet talent en ambitie centraal

“Het is niet meer van 
deze tijd om mensen met 

uiteenlopende werkervaring 
hetzelfde opleidingstraject te 

laten volgen.”

“Iedereen met hart voor de 
zorg is welkom!”

MEER INFORMATIE & CONTACT
Ben je ‘nieuw’ in de zorg of heb je (professionele) 
zorgervaring: wees welkom bij ROC Midden 
Nederland! Neem een kijkje op de website 
www.bedrijfsopleidingen.rocmn.nl/opleiden-op-
maat of neem contact op met Marjolein van 
Vulpen via: m.vanvulpen@rocmn.nl. 

Ook werkgevers die behoefte hebben aan extra 
hulpkrachten of die juist medewerkers van werk-
naar-werk willen ondersteunen, nodigen we uit 
contact op te nemen. 

Carla de With, 
deelnemer Opleiden op maat

Margreet Pasman, 
oud-verpleegkundige en docent





Wij zijn thuis in de zorg, ook bij u thuis!

Onze deskundige teams wijkzorg werken in Utrecht
vanuit woonzorgcentrum Zuylenstede (Overvecht)
en Transwijk (Kanaleneiland/Transwijk).
We zijn altijd in de buurt.

Wijkverpleging:
onze zorg!
Met wijkverpleging van Vecht en IJssel
kiest u voor persoonsgerichte, veilige zorg
van een vertrouwde zorgorganisatie.

www.vechtenijssel.nl

Maak een
afspraak met
één van onze

wijkverpleegkundigen:

(030) 30 33 500

skundige teams wijkzorg werken in Utrecht

n vertrouwde zorgorganisatie.

ak een
aak met
van onze
eegkundigen:
30 33 500

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland biedt op 
meerdere locaties in Utrecht ondersteuning aan asielzoekers, 
vluchtelingen en ongedocumenteerden. VluchtelingenWerk 
heeft een kantoor op het asielzoekerscentrum waar zij 
sociaal juridische ondersteuning biedt aan de bewoners 
van het AZC. Vrijwilligers geven voorlichting over de 
asielprocedure, ondersteunen de bewoners planmatig 
op basis van een vluchtverhaalanalyse, leggen brieven 
en besluiten van de IND uit en onderhouden contact met 
de advocatuur. Als een asielzoeker niet in bezit wordt 
gesteld van een asielvergunning wordt er gekeken of 
er nog ander juridisch perspectief in Nederland is. Als 
een asielzoeker erkend wordt als vluchteling heeft hij/
zij ook recht om te herenigen met zijn/haar gezinsleden. 
Deze gezinsherenigingsprocedure wordt ook opgestart en 
ondersteund door VluchtelingenWerk.

VluchtelingenWerk neemt ook deel aan Plan Einstein, een 
project, waarbij samen leven, samen leren en samen werken 
centraal staan. Het project biedt cursussen, trainingen en 
andere activiteiten aan voor bewoners van het azc en voor 
bewoners uit de omliggende wijken.

Wanneer iemand in het bezit wordt gesteld van een 
verblijfsvergunning krijgt iemand een woning in een 
gemeente. Wanneer het gaat om een woning in Utrecht 
ondersteunt ons team Utrecht-stad de vluchteling bij het 
opstarten van een nieuw leven. Voor deze start moeten er 
allerhande praktische zaken geregeld worden, denk aan 
zaken rondom wonen, inkomen, verzekeringen, school en 
gezondheidszorg.  Daarnaast ondersteunen en coachen 
onze vrijwilligers de vluchteling richting het zelfstandig 
deelnemen aan die nieuwe samenleving. Hiervoor moeten 
uiteraard veel uitdagingen overwonnen worden op het 
gebied van taal, maar vaak ook op het gebied van het 
kennismaken met andere gewoonten en gebruiken.

De nieuwe Wet Inburgering, die op 1 januari 2022 in werking 
zal treden, biedt extra kansen en mogelijkheden als het 
gaat om integratie en inburgering. Momenteel onderzoekt 
VluchtelingenWerk samen met de gemeente Utrecht en 
andere partners hoe we aan deze kansen en mogelijkheden 
het beste vorm kunnen geven. Hierbij staat de eigen regie 

van de inburgeraar over zijn of haar integratietraject 
centraal. 

Vluchtelingen worden gestimuleerd te participeren in 
de samenleving, er wordt een luisterend oor geboden en 
eventuele problemen worden gesignaleerd. Daar waar nodig 
wordt doorverwezen naar professionele hulpverleners. Doel 
is de zelfredzaamheid van de vluchteling te bevorderen. 

Naast begeleiding aan statushouders worden ook 
ongedocumenteerden die in de Landelijke Vreemdelingen 
Voorziening (LVV) in Utrecht zitten ondersteund. Dat doen we 
in samenwerking met vele andere partijen in de stad. Doel 
van de ondersteuning is samen met de ongedocumenteerde 
te zoeken naar een duurzame oplossing. Dat kan zijn in 
Nederland, maar ook daarbuiten. VluchtelingenWerk biedt 
zelf geen opvang, maar biedt juridische ondersteuning aan 
mensen die verblijven in een van de opvanglocaties.

Daar waar het gaat om ex-AMVers (alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen die inmiddels 18 zijn) is 
er een apart team van VluchtelingenWerk. Dit team 
bestaat uit alleen betaalde krachten en zij ondersteunen 
zowel ongedocumenteerden als jongeren met een 
verblijfsvergunning. Er is voor gekozen om een specifiek 
team in te zetten, omdat het hier gaat om een kwetsbare 
groep. 

Voor al onze dienstverlening geldt dat het om maatwerk gaat, 
er wordt gekeken naar de specifieke situatie en hulpvraag 
van de vluchteling.

Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers. 
Voor algemene informatie of voor informatie over 
vrijwilligerswerk kan contact worden opgenomen met: 

Vluchtelingenwerk AZC Utrecht: 
utrechtazc@vluchtelingenwerk.nl
030-2949203

Vluchtelingenwerk Utrecht-stad: 
utrecht@vluchtelingenwerk.nl
030-2340676

Werkzaamheden VluchtelingenWerk

Vacatures kunt u vinden op onze site:
www.vluchtelingenwerk.nl/westenmiddennederland/vluchtelingenwerk-utrecht



arin Idema was op zoek naar een staffunctie binnen 
de zorg. Toen ze hoorde van de Ik Zorg Shop, 
besloot ze om een kijkje te gaan nemen. Karin 
vertelt: “Vrijwel gelijk toen ik binnenkwam, stapte 
iemand op me af. En voor ik het wist had ik een 

laptop met daarop een vacature voor mijn neus.” Twee dagen later 
mocht ze al op gesprek komen bij zorgorganisatie ZorgSpectrum. 
Al snel bleek dat het van beide kanten klikte, waardoor het tweede 
gesprek al een week later plaatsvond. “Dit is een heel andere 
manier van solliciteren,” zegt Karin. “Het ging zo snel, puurder dan 
dit kun je het niet krijgen. Ik was op zoek naar een baan die bij me 
past en die heb ik op deze manier gevonden.” 

BIJZONDERE MANIER VAN KENNISMAKEN
Shanna Jongman is recruiter bij ZorgSpectrum en enthousiast 
over deze bijzondere manier van kennismaken met potentiële 
nieuwe collega’s. “Ik vind het leuk om mensen te vertellen waar 
ik voor werk, dat is mijn vak,” vertelt Shanna. “Het is �jn dat ik 
dat nu face-to-face kan doen. Op deze manier trekken we ook 
andere kandidaten aan dan bijvoorbeeld via mail of de telefoon. 
En we kunnen goed laten zien dat een baan in de zorg meer is dan 
mensen vaak denken.” ■

k heb meteen akkoord gegeven op de renovatie”, 
aldus de 84-jarige mevrouw M. (zeg maar Margreet) 
Leeuwenburg. Ze huurt ruim 3 jaar een appartement 
in Zuylenstede en woont alleen sinds haar man 
afgelopen zomer overleed. 

“Ik weet het zeker: De verbouwing komt de sfeer ten goede. 
Zuylenstede wordt aantrekkelijker om te wonen, ook voor nieuwe 
huurders. Het gebouw ligt natuurlijk al erg mooi, zo dicht bij het 
park, aan de Vecht. Ik loop er twee keer per dag een rondje.”
De renovatie gaat alle bewoners extra comfort opleveren, onder 
andere door de extra gevel die tegen de bestaande gevel wordt 
‘geplakt’, waardoor er minder warmte verloren gaat. Ook worden 
alle appartementen, huur en zorg, zó ingericht dat er op een goede 
en veilige manier zorg kan worden verleend, nu en in de toekomst. 
Margreet was vroeger actief als vrijwilligster, onder andere bij 
De Zonnebloem. Nu zijn de vrijwilligers van Zuylenstede er voor 
haar. “Zonder mijn man en nu, door corona, voel ik me wel eens 
eenzaam. Als corona straks weg is, wil ik zelf weer als vrijwilliger 
aan de slag, in ‘De Zonnehoek’, de afdeling voor ouderen met 
dementie in Zuylenstede.” 

Ze ziet niet op tegen de tijdelijke verhuizing tijdens de verbouwing 
van haar appartement. “Ik ben in mijn leven wel 10 keer verhuisd, 
ik heb dus ervaring. Ach, het is maar voor een paar weken, we 
blijven in Zuylenstede én we krijgen hulp bij het inpakken van 
onze spullen. Ik heb er alle vertrouwen in. Het wordt erg mooi!” ■

MARGREET LEEUWENBURG METEEN  
AKKOORD MET RENOVATIE ZUYLENSTEDE

“ HET WORDT  
ERG MOOI!” “IK VOELDE GELIJK: 

HIER ZIT IK GOED”Woonzorgcentrum Zuylenstede in Overvecht wordt volgend jaar 
grondig gerenoveerd. Alle huur- en zorgappartementen worden 
onder handen genomen, de algemene ruimtes worden gemoderni-
seerd en het aanzien van het complex aan de Perudreef krijgt een 
nieuwe, frisse uitstraling.

Sinds dit voorjaar is de Ik Zorg Shop geopend: een winkel in Zeist 
waar potentiële nieuwe zorgmedewerkers en werkgevers met el-
kaar in gesprek gaan. De Ik Zorg Shop is een initiatief van werkge-
versorganisatie Utrechtzorg en bedoeld als plek waar zorgorgani-
saties hun toekomstige medewerkers, vrijwilligers en stagiaires 
laagdrempelig kunnen ontmoeten en werven. 

K

WILT U OOK WONEN IN ZUYLENSTEDE?
Vecht en IJssel heeft diverse huurappartementen beschik-
baar in Zuylenstede. Wilt u verzekerd zijn van een comfor-
tabele, vernieuwde huurwoning, neem dan nu contact op 
met klantadviseur Jolanda Vergouw van Vecht en IJssel via 
klantadviseurs@vechtenijssel.nl of tel. (030) 30 33 500.

In de Ik Zorg Shop staan diverse zorgorganisaties (online) 
voor je klaar om al je vragen te beantwoorden en je meer te 
vertellen over het werken in zorg en welzijn. Volg een (gratis) 
workshop, spar met een loopbaancoach of ga in gesprek 
met een (toekomstige) werkgever. Ontdek het actuele 
aanbod aan vacatures en ervaar wat werken in zorg en 
welzijn is. Kijk voor meer informatie op www.ikzorgshop.nl.

“I

Mevrouw  
Margreet 
Leeuwenburg
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Leeromgeving en ontmoetingsplaats voor herstel bij psychische ontwrichting

Worstel jij met de gevolgen van een psychische 

kwetsbaarheid of verslaving? Wil je werken aan je 

herstel, ben je op zoek naar meer zin in je leven en zoek 

je daarvoor deelgenoten, inspiratie en steun? Dan ben 

je welkom bij Enik Recovery College!

Bij Enik geloven we in de kracht van onderlinge steun voor en door 
mensen met gelijksoortige ervaringen. Enik wordt dan ook voor 
100% gerund door ervaringsdeskundigen (peers). Bij Enik ontmoet 
je mensen die weten wat psychische ontwrichting betekent. En die 
graag hun kennis en ervaring rond herstel delen. Met gelijkwaardig-
heid, hoop, zingeving en kracht als uitgangspunten. 
Samen creëren we peer support.

Enik heeft meerdere locaties. In Hoograven, in Overvecht, in Houten 
en vanaf januari ook in IJsselstein. We breiden uit. Ook is er een 
ruimte in Leidsche Rijn. Er is veel behoefte aan een plek waar je 
jezelf kunt zijn, in een leeromgeving op onderzoek uit kunt gaan, 
omringd door anderen, en van daaruit weer gesterkt en met 
meer zin het leven aan kunt gaan.

Sociaal Trefpunt
Iedere locatie biedt een Sociaal Trefpunt. Hier kun je gewoon 
binnenlopen om de sfeer te proeven en kennis te maken. Je kunt 
er rustig zi�en en wat drinken. Als je wilt met een versgebakken 
stuk taart of een gezonde lunch.

Op verschillende dagen is er JIJenIK, waar je met anderen in gesprek 
kunt gaan. Over wat Enik te bieden heeft qua programma, maar ook 
over waar jij nu staat en wat je graag zou willen. Ook kun je via onze 
voorlichtingsbijeenkomsten in contact komen met andere deelnemers 
en onze medewerkers. Zij kunnen je wegwijs maken en meer vertellen 
over het Recovery College programma.

Recovery College
Ons programma biedt een aantal erkende herstel-trainingen, zoals  
de WRAP ( Wellness Recovery Action Plan)  en de HOP ( Honest, 
Open & Proud ). Ook kun je je ervaringsdeskundigheid ontwikkelen 
door het volgen van de WMEE (Werken met Eigen Ervaring). 

Daarnaast zijn er werkgroepen rond bijvoorbeeld Verslaving, 
Boosheid, Trauma, Stemmen horen en Eenzaamheid. Maar je kunt ook 
aan je herstel werken door het schrijven van je eigen verhaal of via 
mindfulness, theater of creativiteit. Of via een lichaamsgerichte 
benadering zoals TRE (Tension Releasing Exercises), boksen en yoga. 

Het programma is ingedeeld in wekelijkse werkgroepen, bijeenkom-
sten en workshops. Daarnaast heb je op Enik Hoograven de mogelijk-
heid een Retreat te doen. Dan volg je met een groep een programma 
van een midweek en logeer je bij Enik. We hebben een Zingevings, een 
WRAP en een Schrijven & Vertellen Retreat. 

Als deelnemer word je van harte uitgenodigd ook met eigen ideeën 
voor het programma te komen. Hiervoor hebben we een Ideeënlab. 
Daarin kun je aan de slag met een eigen thema. Of je kunt meelopen 
met een ervaren peer van Enik nadat je zelf een groep hebt gevolgd. 
Jouw eigen ervaringen met ontwrichting en herstel zijn bij Enik van 
onschatbare waarde. We zijn mens met elkaar, en door met elkaar te 
delen waar onze pijn zit, wat werkt in ons herstel, onze dromen en 
verlangens, creëren we samen peer support.

Het programma is kosteloos maar vraagt wel jouw deelname.

locatie Hoograven

Vaartscherijnstraat 51

3523 TB Utrecht

(030) 289 12 04

locatie Overvecht

Neckardreef 12

3562 CN Utrecht

(030) 307 22 78

locatie Houten

Onderdoor 158

3995 DX Houten

(+31) 6 838 02 804

Enik Recovery College
enik@lister.nl • www.enikrecoverycollege.nl

Komend progamma
In januari start ons voorjaarsprogramma. 
Ook jij bent welkom om een inspirerende 
activiteit of werkgroep te volgen!

Haal de folder bij een van onze locaties  
 of kijk op www.enikrecoverycollege.nl/programma



anne heeft een ingewikkelde 
jeugd gehad. Ze is hierdoor 
gevlucht in middelengebruik. 
“Ik vond het leven zwaar, 
watertrappelend je hoofd 

boven water houden dat is hoe ik het heb 
ervaren. Gelukkig is dat nu heel anders en 
sta ik vol vertrouwen in het leven. Ik kan me 
bijna niet meer voorstellen dat ik leefde met 
een doodswens.”

VERSLAVING 
“Mijn ouders hebben nooit samengewoond”, 
vertelt Sanne open. “Mijn moeder is ver-
slaafd aan alcohol en ontkent dat tot op de 
dag vandaag. Mijn vader heeft narcistische 

trekken en heeft zelf ook een moeilijke jeugd 
gehad. Al vanaf dat ik klein ben werd ik door 
mijn moeder naar elke mogelijke therapeut 
gestuurd die er maar was. Het lag tenslotte 
aan mij dat het niet goed ging en niet aan 
haar. Al heel jong begon ik met vertonen van 
ongezond gedrag en al snel kwam ik met de 
verkeerde mensen in aanraking. Ik had een 
wild en bewogen jeugd met veel geweld, 
criminaliteit, seksueel misbruik en drank- en 
drugsgebruik. Op de middelbare school deed 
ik mijn eerste suïcidepoging.”

STOPPEN MET NAGELBIJTEN
“Na zo’n start in het leven is het natuur-
lijk moeilijk om vertrouwen te hebben en 
te varen op je eigen kracht. Toch heb ik dit 
laatste altijd kunnen blijven doen. Ik stelde 
mezelf doelen in het leven om verder te 
komen, een heerlijk gevoel om deze af te 
kunnen strepen als ze behaald waren. Dat 
ging van stoppen met nagelbijten tot reizen 

in Afrika. Het HBO halen was er daar ook 
een van. Uiteindelijk heb ik veel gereisd en 
het HBO behaald. Met heel veel vallen en 
opstaan. Ik kwam in een gezonde relatie 
maar wilde nooit kinderen. Uit angst, ik had 
geen idee hoe dat zou moeten opvoeden en 
vond mezelf niet geschikt als moeder.” 

MIJN HERSTEL MET ERVARINGSDESKUNDIGEN
Mijn herstel begon op mijn dertigste.  Waar 
ik er vroeger van overtuigd was dat ik op 
mijn dertigste uit het leven zou stappen, 
heb ik er voor gekozen me op te laten 
nemen in een kliniek waar ze het 12-stappen 
programma volgden. Alles werd hier geor-
ganiseerd door ervaringsdeskundigen en 
daar heb ik ontzettend veel van geleerd. 

WERKEN MET EIGEN ERVARING 
Inmiddels werk ik al een hele tijd met mijn 
eigen ervaring bij Lister. Ik vind het heel 
�jn om met gelijkgestemden te werken. Je 
wordt erkend en kunt zijn wie je bent. Ik 
geef en ontwikkel ook trainingen en vind 
de groepsdynamica zeer interessant. Ook 
werk ik één op één. Wat ik erg belangrijk 
vind is om als ervaringswerker niet teveel 
in je eigen lijden te blijven hangen. Leef in 
het nu. Kijk naar wat je bereikt hebt en hoe 
het nu gaat. Het heeft geen zin om terug te 
blijven gaan naar waar je vandaan komt en 
wat je allemaal hebt meegemaakt. Blijf niet 
hangen in die pijn. Als ik naar mezelf kijk, 
gaat het nu zoveel beter met mij. Ik verlang 
niet meer naar de rust van de dood. Ik werk 
in een omgeving waar ik mag zijn wie ik 
ben en dat maakt mijn basis veel steviger. 
Het moederschap gaat me boven verwach-
ting ontzettend goed af, het is een hele blije 
en relaxte baby. Mijn verdienste zeggen 
de mensen om mij heen. Natuurlijk ook 
die van mijn man, onze relatie werkt. We 
zijn een goed team. We gunnen elkaar ook 
een eigen leven, het is heel gelijkwaardig. 
En ook kan ik weer met mijn beide ouders 
door een deur doordat ik de wrok en onbe-
antwoorde verwachtingen om heb kunnen 
zetten in acceptatie van wat het is. 

“Na al die jaren ben ik nu goed zoals ik ben.
Kijk naar jezelf. Wie ben jij zonder al je 
stickertjes en plaatjes? Kijk naar de invloed 
die je zelf hebt op het leven. Alleen jij bent 
verantwoordelijk voor je eigen leven en 
geluk.” ■

“EEN LIEFDEVOLLE MOEDER 
NA EEN MOEILIJKE JEUGD”
IN GESPREK MET SANNE VAN GULIJK OVER STIGMA 

Meer informatie? Kijk op www.lister.nl 
of bel 030 236 10 70.

Sanne is peersupport werker bij Enik Recovery College (Lister) en werkt met haar eigen 
ervaringen. ”Aan mij zie je niets”, vertelt Sanne. Ik zie er altijd verzorgd uit”. De verslaafde 
van nu is niet meer de tandeloze onder de brug maar de huismoeder die begint te drinken 
nadat de kinderen naar school zijn gebracht. Of de advocaat die de druk niet meer aan kan 
en een lijn cocaïne nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Zo ging dat ook bij mij, ik had 
een jointje nodig om het leven aan te kunnen.” Dat je een verslaving of een psychische 
kwetsbaarheid niet altijd aan iemand kunt zien, heeft ook een keerzijde. Zo vond een me-
dewerker van het UWV dat er met Sanne niets aan de hand was, omdat ze er zo verzorgd 
uitzag. “Met u is niets aan de hand”. 

S

“HET MOEDERSCHAP  
VOELT VOOR MIJ  

HEEL NATUURLIJK“  

“VAN HET UWV KREEG IK  
TE HOREN: “MET U IS  
NIKS AAN DE HAND“  
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*Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. Kijk voor de overige actievoorwaarden op 
apetito-shop.nl/proefpakket. apetito behoudt zich het recht voor om de samenstelling van het proefpakket tussentijds te wijzigen.

Wilt u meer informatie of bestellen? 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket

of bel gratis 0800 - 023 29 75 (ma-vr 08.00-18.00 u)
Vermeld bij uw bestelling actiecode: 202-CAREYN1220

Met de heerlijke maaltijden van apetito is het alsof u thuis 
uit eten gaat! Lekker voor uzelf óf voor degene voor wie 

u zorgt natuurlijk.

Ontdek nu extra aantrekkelijk het gemak van onze maaltijd-
service en probeer 5 maaltijden voor slechts € 19,95!

apetito bezorgt vriesverse maaltijden aan huis zonder 
kosten en verplichtingen maar mét vaste chauffeurs 

zodat u altijd een vertrouwd gezicht aan uw deur heeft!

Leden van CareynPlus krijgen 10% korting 
op alle vervolgbestellingen.

Wij wensen u alvast smakelijk eten!

Runderlapje in jus 
met bloemkool en

aardappelpuree

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Grootmoeders kippannetje 
kippenpoot met groenten en 

gebakken aardappelen

Nu zeer 
voordelig 
proeven!

Thuis uit eten!
Ook 

natriumarm 
of glutenvrij, 
informeer naar de 

mogelijkheden!

Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!Wij wensen u alvast smakelijk eten!

202-CAREYN1220

Slechts 
¤ 3,99 

per 
maaltijd!

Optimisten
in de zorg

www.mijnprachtbaan.nl

Helpende (Plus), 
Verzorgenden & 

Verpleegkundigen
Direct een vast contract 

én vrijetijdsbudget!
Starten in een nieuwe baan in een woonzorgcentrum, verpleeghuis, 
zorghotel, revalidatie of de wijkverpleging? AxionContinu is een 
werkgever in Utrecht, Leidsche Rijn, Lopik en IJsselstein met veel 
mogelijkheden. Wij bieden zorg op maat voor de doelgroepen somatiek, 
psychogeriatrie en NAH. In de revalidatie werk je met mensen met 
oncologie, CVA, orthopedie of cognitieve problemen. Op onze nieuwe 
overbruggingsafdeling krijg jij de kans mensen voor te bereiden op het 
verblijf in een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Ben jij net als wij 
een Optimist in de Zorg en heb jij oog wat er wél mogelijk is voor een 
bewoner, revalidant of cliënt? Dan heb je bij ons een Prachtbaan!

En je leest het goed: direct een vast contract én een vrijetijds budget! 
Omdat wij ontspanning naast het werk belangrijk vinden. Tot snel?

Volg AxionContinu ook op





De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt ondersteuning (bijv. thuiszorg, 
vervoer) aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking 
of chronische ziekte. Zo kunnen zij zo goed mogelijk meedoen aan de samenleving. De 
gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Wmo Cliëntenraad is de 
onafhankelijke spreekbuis van Wmo-cliënten en gaat met de gemeente in gesprek. Onze 
raad bestaat uit Utrechters die als professional of gebruiker met de Wmo te maken hebben. 
Wij zoeken contact met Wmo-cliënten, belangengroepen en instanties om informatie te 
verzamelen. Op basis daarvan geven wij de gemeente adviezen om het Wmo-beleid verder 
te verbeteren. 

Meer weten? Neem contact op via info@wmoclientenraadutrecht.nl of kijk op 
www.wmoclientenraadutrecht.nl.

SAMEN STAAN WE STERKER

Exclusief wonen met zorg in Utrecht?

Welkom bij De Lindeborg
•  Uniek gelegen aan de Maliebaan

•  Eigen appartement in monumentaal pand

•  Veel privacy in huiselijke sfeer

•  Inclusief activiteiten en verse maaltijden

•  Opent in november 2020

Domus Magnus biedt kleinschalige, particuliere woonzorg op unieke locaties. 
Vraag de brochure aan via www.domusmagnus.com of bel 085 064 59 10.

Welk werk past bij jou?
Bij UW kun je aan de slag in onder andere metaalbewerking, montage, groen, 

bloemen & planten, postbezorging en schoonmaak. Samen bekijken we 

wat het beste bij jou past. Ervaring is niet nodig.

Wil je werken en tegelijk iets leren?
Terwijl je werkt, kun je bij UW ook certificaten en diploma’s halen. 

Bijvoorbeeld een lasdiploma, schoonmaakdiploma, VCA (veilig werken) 

of certificaten voor werken in het groen.

Meer weten?
Wil je meer weten over werken en leren bij UW? Neem contact op met 

Marijn Gelderloos, telefoonnummer 030 239 15 00 of via werken@uw.nl.

Kijk ook op www.uw.nl/vacatures.

Ben jij op zoek naar werk?
Bij UW kun je werken en tegelijk 
leren in de praktijk

Dierondersteunde
therapie en coaching
Hulphond Nederland

Een hond of 
paard als

co-therapeut

Vraag ons magazine 
Voortleven aan
via nierstichting.nl/nalaten

Vraag ons magazine 
Voortleven aan
via nierstichting.nl/nalaten



n maart 2019 ligt Andrea’s aanvraag voor een 
nieuwe rolstoel en EasyLegs (hulpmiddel waarmee 
een rolstoel een lichte driewiel�ets wordt) bij het 
Hulpmiddelencentrum Utrecht (HMC). In april 
informeert Andrea hoe het ervoor staat. Het HMC 

schakelt net over op een nieuw systeem, waardoor er niets besteld 
kan worden. In juni zou Andrea haar hulpmiddel krijgen, maar 
er gebeurde niets. Andrea moet overstappen naar een andere 
leverancier, die haar rolstoel opnieuw aanmeet. Het bouwen van 
de rolstoel duurt 6 weken dus Andrea verwacht haar hulpmiddel 
voor eind september, maar dat gebeurt niet. In november neemt 
Andrea contact op met de wethouder, na advies van o.a. de Wmo 
CR. Het Wmo-loket reageert nu sneller. In januari 2020 wordt 
de rolstoel geleverd, de EasyLegs moet er nog aan gekoppeld 
worden. Op 23 januari kan Andrea met haar complete rolstoel de 
straat op. Dit hulpmiddel betekent bewegingsvrijheid en zelfstan-
digheid voor Andrea. Nu kan ze binnen Utrecht alle bestemmingen 
bereiken. Als ze aankomt, koppelt ze het extra wiel af zodat ze de 
rolstoel binnen kan gebruiken. ■

m bij Stedin te kunnen werken had Moustapha 
een VCA-diploma nodig (veilig werken). Ter voor-
bereiding op zijn examen heeft hij twee dagen 
meegedaan met de VCA-opleiding bij UW Metaal. 
“Het examen heb ik daarna bij Stedin gedaan en 

gehaald. Ik was erg opgelucht.” Hij startte bij Stedin met licht 
technische werkzaamheden in hun werkplaats. Hij volgde er daar-
naast nog twee interne opleidingen. “Daarna ging ik naar buiten”, 
aldus Moustapha. “Samen met mijn begeleider van Stedin deed 
ik onderhoud in elektra- en gaskasten en ook rondom de kasten: 
tegelen, snoeien, dat soort werk. Als je mij een keer iets laat zien, 
dan weet ik hoe het moet.”

HEEL BLIJ
Moustapha heeft zich goed ontwikkeld bij Stedin, want sinds 
april 2020 begeleidt hij zelf nieuwe medewerkers die vanuit de 
Participatiewet bij Stedin starten met het onderhoudswerk. “Wat ik 
zelf geleerd heb, wil ik de jongens ook graag leren, om ze verder 
te helpen”, zegt hij. Soms heeft hij nog contact met zijn jobcoach 
van UW. “Ik kan haar bellen als ik iets wil vragen en ze is hier ook 
een paar keer komen kijken hoe het gaat. Ik wil graag vastigheid 
en daar ben ik heel blij mee bij Stedin.” ■

OPLEIDING ÉN EEN BAAN:  
“DAAR ZEI IK GEEN 
NEE TEGEN”

HET VERHAAL VAN 
ANDREA EN HAAR 
HULPMIDDEL

UW, het sociale werkbedrijf van Utrecht, helpt Utrechters bij het 
vinden van een passende baan. Zo ook Moustapha. Moustapha 
werkt sinds juni 2019 bij Stedin, het bedrijf dat elektriciteit- en 
gasnetwerken beheert. De gemeente Utrecht had Moustapha een 
paar maanden daarvoor aangemeld bij UW. Cees Sterk werd zijn 
begeleider. “Ik wilde graag werken met mijn handen en iets le-
ren”, vertelt Moustapha. “Ik heb aan Cees gevraagd of ik stage 
kon lopen bij een bedrijf. Dat vertrouwen gaf hij mij en daar ben 
ik nog steeds blij mee. Ik heb toen stage gelopen bij een zzp’er in 
de elektra. Die heeft mij veel geleerd. Cees zei dat ik een andere 
Moustapha was geworden door het plezier in mijn werk. Op een 
gegeven moment belde Cees dat hij een plekje bij Stedin voor mij 
had.” Het ging om een opleiding tot assistent-monteur mét baan. 
Daar zei ik geen nee tegen!”

De onafhankelijke Wmo Cliëntenraad Utrecht (Wmo CR) adviseert 
de gemeente over het Wmo-beleid. De Wmo is een wet die regelt 
dat de gemeente je ondersteuning biedt om zelfstandig te leven. 
We maken ons bijvoorbeeld sterk voor het sneller leveren van 
hulpmiddelen aan Wmo-cliënten. Een hulpmiddel biedt vrijheid en 
mobiliteit als je een lichamelijke beperking hebt. Lees het verhaal 
van Andrea Schouw-Naphegyi maar:

O I

Op basis van dit soort ervaringen geeft de Wmo CR adviezen 
over hoe het beter of sneller kan. Neem bij vragen of klachten 
contact met ons op: info@wmoclientenraadutrecht.nl.

Interne opleidingen in de bedrijfsschool 
van Stedin (foto Bram Kloos)

Op www.uw.nl staat meer informatie over werken en leren 
bij UW. 
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Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen

Waar kun je ons vinden?
Vegro Utrecht
Haroekoeplein 14 (Winkelcentrum Groeneweg)
3531 WN  Utrecht

Openingstijden
Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Telefoon: 0900 – 288 77 66

Vegro Klantenkaart
Met de Vegro klantenkaart maak je voor slechts €15,- per jaar gebruik van verschillende voordelen en 
exclusieve hulp. Zo kun je vrijblijvend contact opnemen met ons gespecialiseerde team aan adviseurs. 
Ook luistert onze leefstijlcoach naar je wensen, bijvoorbeeld over het verbeteren van je leefomgeving om 
langer thuis te blijven wonen, en ontvang je daarover passend advies.
Is langskomen in de winkel niet mogelijk? Onze woonconsulent komt geheel vrijblijvend bij jou thuis om 
grotere hulpmiddelen, zoals een rollator, sta-opstoel of scootmobiel te demonstreren.

Al ruim 35 jaar is Vegro dé expert in hulpmiddelen!
Bij ons ben je aan het juiste adres voor het lenen, huren en kopen 
van hulpmiddelen. 
Goede hulpmiddelen maken het leven een stuk prettiger. Denk 
bijvoorbeeld aan een rollator of een scootmobiel om er weer op uit 
te gaan. Vegro heeft een uitgebreid assortiment aan hulpmiddelen 
op het gebied van mobiliteit, bewegen, langer thuis wonen, 
revalideren, gezondheid en zwangerschap. Het Vegro-team van de 
thuiszorgwinkel Utrecht staat altijd voor jou klaar met haar expertise 
over hulpmiddelen en helpt jou bij iedere zorgvraag. Bij ons kun je 
rekenen op persoonlijke aandacht.

Waar kun je ons vinden?
Vegro Utrecht
Haroekoeplein 14
3531 WN  Utrecht

Vegro Klantenkaart
Met de Vegro klantenkaart maak je voor slechts €15,- per jaar gebruik van verschillende voordelen en 
exclusieve hulp. Zo kun je vrijblijvend contact opnemen met ons gespecialiseerde team aan adviseurs. 
Ook luistert onze leefstijlcoach naar je wensen, bijvoorbeeld over het verbeteren van je leefomgeving om 
langer thuis te blijven wonen, en ontvang je daarover passend advies.
Is langskomen in de winkel niet mogelijk? Onze woonconsulent komt geheel vrijblijvend bij jou thuis om 
grotere hulpmiddelen, zoals een rollator, sta-opstoel of scootmobiel te demonstreren.

 Haal nu jouw Vegro klantenkaart voor slechts €15,- per jaar en geniet 
direct van de volgende voordelen:
·   10% korting op het hele huur- en koop assortiment
·   Gratis loophulpmiddelen lenen voor maximaal 13 weken
·   Speciale evenementen en informatiebijeenkomsten
·   50% korting op een jaarabonnement voor de vitaliteitsapp ‘Fitavie’

Gratis via zorgverzekeraar 
Wist je dat het mogelijk is om veel hulpmiddelen, zoals een rolstoel, 
douchekruk, toiletverhoger, bedverhogers of een hoog-laagbed, kosteloos 
te lenen? Vraag je bij ons een leenhulpmiddel aan, dan regelen wij de 
afhandeling met de zorgverzekeraar. Dat scheelt jou veel tijd en moeite!
Sommige hulpmiddelen kun je alleen huren, omdat ze niet in het 
basispakket van de zorgverzekeraar zitten. Dat zijn bijvoorbeeld krukken, 
een rollator, borstkolf of een babyweegschaal. Wil je meer informatie 
hierover? Kom dan langs in de Vegro thuiszorgwinkel in Utrecht!

Parkeren is het eerste uur gratis
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én van de mensen achter 
deze infolijn is welzijns-
werker Reilif Bonse. Voor 
elke beller nemen hij 
en zijn collega’s de tijd. 

“Veel mensen vinden het in deze tijd 
bijvoorbeeld spannend om zelf bood-
schappen te doen, uit angst voor hun 
gezondheid”, vertelt Reilif. “Gelukkig 
hebben zich tijdens de eerste coro-
nagolf heel veel vrijwilligers gemeld, 
waardoor wij mensen vaak heel mak-
kelijk kunnen koppelen aan iemand uit 
hun eigen wijk.”

Er wordt ook gebeld door mensen 
die behoefte hebben aan contact. 
“Laatst bijvoorbeeld een meneer die 
nog verdriet had om het verlies van 
zijn vrouw maar nu ook zelf ziek was 
geworden. Hij kon hiervoor weinig 
steun vinden. Zo iemand kunnen wij 
helpen om met een maatje in contact 

te komen.” Nu, in tijden dat iedereen 
extra voorzichtig is, gaat het vaak om 
een belmaatje, in andere tijden ook 
om bezoekmaatjes. 

Als de medewerkers van de infolijn 
iemand niet zelf in contact kunnen 
brengen met een vrijwilliger, zorgen ze 
dat mensen worden teruggebeld door 
een organisatie die wel verder kan 
helpen.

“Het is eigenlijk jammer dat veel 
mensen lang wachten om hulp te 
vragen”, vindt Reilif. “Dat zit in onze 
cultuur ingebakken. Maar daarmee 
maak je het onnodig lastig voor jezelf. 
En dat terwijl er veel mensen zijn die 
het juist �jn vinden om hulp te bieden. 
Voor hen is dat juist een manier om 
in deze moeilijke situatie iets bij te 
kunnen dragen.” ■

UTRECHTERS HELPEN 
ELKAAR, JUIST NU!
DE INFOLIJN INFORMELE ZORG IS ER VOOR ELKE VRAAG. 

WIE NEEMT DE TELEFOON OP BIJ 
DE INFOLIJN INFORMELE ZORG?

Met elke vraag kunt u terecht bij de Infolijn 
Informele zorg. Een paar voorbeelden:
• Zoekt u iemand om mee te wandelen?
• Vragen of zorgen over geldzaken?
• Moeite om van A naar B te komen?
• Hulp nodig om contact te leggen via 

internet?

Tel. 030-2361745 (ma t/m vrij 9.00 - 13.00 
uur) of mail info.iz@nizu.nl.

Telefoonnummers voor anderstaligen:
English: 088-855126 
Berbers/Arabisch: 06-30466871
Turks: 06-30466871

Wil je juist graag helpen? Ook dan kun je 
bellen, mailen of op de site kijken.

EEN WEBSITE BOORDEVOL TIPS 
VOOR CORONA-TIJDEN
U vindt op de site www.nizu.nl/corona veel 
organisaties die activiteiten aanbieden of 
mogelijkheden voor sociaal contact kunnen 
regelen. Ook staan hier tal van leuke online 
activiteiten. Van muziekles voor ouderen 
en meidenclubs tot online eetclubjes en 
�lmpjes om bij te bewegen. 

Veel dingen zijn momenteel lastig door de corona-richtlijnen. Toch kan er ook nog heel veel wel. Bovendien zijn er juist in deze tijd heel 
veel mensen die graag iets voor een ander willen doen. Maak daar gebruik van!

É

Reilif Bonse van DOCK is één van de mensen 
achter de Infolijn

BEHOEFTE AAN EEN LUISTEREND 
OOR? 
De luisterlijn is 24u per dag open: 0900 0767. 
Chatten kan via www.deluisterlijn.nl.

DIT KUNNEN WE ZELF DOEN OM GEZOND EN FIT TE BLIJVEN:

Deze bijdrage kwam tot stand door samenwerking van DOCK, NIZU en Cosbo Stad Utrecht.
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• Samen met jou werken we aan sterke buurten. 
• We geven advies over hoe jij jouw talent kunt inzetten 

voor de buurt. 
• We brengen jou in contact met andere bewoners, 

initiatieven en/of organisaties die je verder kunnen 
helpen. 

• Jouw buurt verbeteren? We helpen graag bij het 
aanvragen van het Initiatievenfonds.

• Samen dringen we eenzaamheid terug door onder 
andere het project van lief en leedstraten.

• We denken mee en adviseren bij het vinden van een 
geschikte locatie voor jouw buurtactiviteit.

• Voor een beter leefklimaat in de buurt leren we 
kinderen vreedzaam samen te spelen in speeltuinen en 
op straat.

Krijg je zin om mee te doen, vrijwilliger te worden 
of om zelf iets te organiseren?

030 - 200 40 80 
utrecht@dock.nl 
www.dock.nl/utrecht

Neem contact met ons op:

Vóór en door de buurt
Woon jij graag in een levendige en pre�ige buurt 
waar je ertoe doet? DOCK Utrecht helpt daarbij.

Wij brengen talenten en mogelijkheden samen, 
zodat iedereen die wil, mee kan doen.

Een psychische kwetsbaarheid kan een zware wissel trekken 
op het levensgeluk van mensen en hun naasten. Als maatje van 
Handjehelpen bied je hulp aan kinderen en volwassenen met een 
psychische kwetsbaarheid én hun mantelzorgers.

Het gewone leven telt en kan breken én helen. Een maatje biedt 
daarom simpelweg een steuntje in de rug. Een luisterend oor, 
samen wandelen, fi etsen of boodschappen doen. 

Kan jij wel een maatje gebruiken? Of wil jij je inzetten als vrijwilliger 
voor iemand met een psychische kwetsbaarheid? Handjehelpen 
zorgt voor de juiste match en begeleiding.  

HANDJEHELPEN
STEUN EEN STADSGENOOT MET EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

WWW.HANDJEHELPEN.NL   |   030-263 29 50

Uniek Sporten – Het sportplatform voor mensen met een 
handicap dat inspireert en verbindt.
Uniek Sporten inspireert en motiveert mensen met een handicap om in beweging 
te komen. Op dit sportplatform komen aangepast sporten, advies op maat en 
hulpmiddelen samen. Uniek Sporten brengt het sportaanbod naar je toe en laat zien 
dat alles mogelijk is met een handicap.

LAAT JE INSPIREREN EN VIND GESCHIKT SPORTAANBOD VOOR JOU OP UNIEKSPORTEN.NL!

WWW.UNIEKSPORTEN.NL

IK HEB 
MIJN SPORT 
GEVONDEN.

EN JIJ?

Door als vrijwilliger bij Taal Doet Meer aan de slag te gaan, zorg je voor verrijking op verschillende vlakken. Bij ons jeugdproject VoorleesExpress Utrecht kom 
je als voorlezer twintig weken lang thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Je laat de ouders en kinderen kennismaken met interactief voorlezen, 
taalspelletjes, boeken en verhalen. Daarnaast kijk je samen met het gezin hoe voorlezen en taal goed past in hun thuissituatie. Door jouw inzet zorg je ervoor dat 
het gezin zich thuis gaat voelen en mee kan doen in de Utrechtse samenleving. Taal heb je immers nodig om vrienden te maken, met de leerkracht van je kinderen 
te praten, naar de dokter te gaan, een baan te vinden, je bankzaken te doen of je huiswerk te maken. Zinvol werk dus met een grote maatschappelijke impact! 
Tegelijkertijd leer jij andere culturen kennen, krijg je een hoop enthousiaste Taal Doet Meer-collega’s erbij en kun je je ontwikkelen door diverse passende trainingen. 
Werk je liever met oudere kinderen of volwassenen? Ook daarvoor hebben wij mooie projecten!

Meer weten? Bekijk dan onze vacatures via www.taaldoetmeer.nl/vacatures

Ontwikkel jezelf
door anderen te helpen

Word taalvrijwilliger!

“Een jongetje dat nauwelijks de taal spreekt, 
stond al te springen toen hij ons zag aankomen:

“boekje lezen, boekje lezen”.”



KLOPPEND HART VAN DE BUURT

ALBERT BLOEIT OP  
DANKZIJ MAATJE SJORS 

Lina Rasoul is sociaal beheerder van buurtcentrum Hart van Hoograven. Een plek in de wijk 
waar veel bewoners uit alle leeftijdsgroepen hun sociale contacten versterken.

Albert (55) heeft autisme en houdt ervan om op stap te gaan, maar alleen vindt hij dat lastig. 
Gelukkig heeft hij in Sjors (27) sinds twee jaar een maatje via vrijwilligersorganisatie 
Handjehelpen. Sindsdien gaan ze samen geregeld op stap. Je kunt het zo gek niet bedenken of 
ze zijn er geweest. Beide heren vermaken zich uitstekend en Albert is sociaal �ink opgebloeid.

“H
et buurtcentrum is niet 
alleen een plek om kof�e te 
drinken in de huiskamer of 
om mee te eten in het sociaal 
restaurant, maar het is ook 

een educatief centrum waar je taalles 
kunt volgen of je digitale vaardigheid 
kunt bijspijkeren.” Als sociaal beheerder 
van DOCK Utrecht heeft Lina samen met 
de gemeente Utrecht het buurtcentrum 
zo ingericht dat ook in tijden van Corona, 
mensen elkaar veilig kunnen blijven ont-
moeten.

“Na de eerste lockdown, dacht ik dat 
mensen bang zouden zijn om weer naar het 
buurtcentrum te komen. Maar voor 9 uur ’s 
ochtends stonden bezoekers al voor de deur. 
Zo blij waren ze dat we weer opengingen!”

“Op de eerste verdieping is er een grotere 
ruimte waar je goed afstand van elkaar kunt 
houden. Voor ouderen is dat wat lastiger 
te bereiken. Ook al is deze groep een risi-
cogroep, zij vinden het heel belangrijk om 
elkaar te blijven ontmoeten. Zij helpen 
elkaar bijvoorbeeld bij het bedienen van de 
lift. Iedereen kan mee blijven doen en heeft 

daarmee het broodnodige sociale contact 
op een dag.”

HARTSTILSTAND
“Ik krijg veel te horen dat mensen niet 
wisten dat ze het buurtcentrum zo zouden 
missen. Toen duidelijk was, dat voor de 
gedeeltelijke lockdown het centrum dicht 
moest, werd er zelfs gezegd: Buurtcentrum 
Hart van Hoograven heeft een hartstilstand.”
“Als sociaal beheerder help ik bij het reserve-
ren van een ruimte. Migrantenvrouwen koken 
hier bijvoorbeeld met elkaar. Zij wonen vaak 
in kleine huizen. Het buurtcentrum heeft een 
grote keuken en grote ruimtes waar je met 
elkaar kunt eten. Ook geef ik bezoekers veel 
informatie, denk ik mee, bied ik een luisterend 
oor waar dat nodig is en maak ik vrijwilli-
gers wegwijs. Bezoekers vinden het �jn als 
zij warm welkom worden geheten door een 
medewerker van DOCK. Dat geeft het gevoel 
dat zij serieus worden genomen. 

Om bewoners in de buurt te laten weten wat 
er hier allemaal mogelijk is, vertel ik er regel-
matig over in verschillende netwerken, zoals 
bijvoorbeeld groepsWhatsapps uit de buurt, 
of als ik in de speeltuin van DOCK ben of bij 
gelegenheden waar buurtbewoners iets orga-
niseren in de wijk. Zo hoop ik steeds meer 
mensen met elkaar in contact te brengen!” ■

lbert krijgt vanwege zijn 
autisme begeleiding 
via Lister en is blij dat 
hij een maatje heeft via 
Handjehelpen. “Ik heb altijd 

veel ideeën, maar vind het moeilijk om 
er alleen op uit te gaan. Daarom zocht ik 
iemand om dat samen mee te doen. Sjors 
is in goed gezelschap en makkelijk in de 
omgang. Hij inspireert me en door met 
hem op stap te gaan kom ik op plekken 
waar ik normaal niet kom. Door mijn 
contact met Sjors ben ik opgebloeid, ik pak 
meer op en heb meer sociale contacten.”

STEREOTYPE
Vrijwilliger Sjors studeert antropologie en 
is van nature geïnteresseerd in mensen: 
“Toch vond ik de eerste afspraak best 
spannend. Ik had geen ervaring met vrij-
willigerswerk en wist weinig van autisme. 
Maar Albert en ik hebben gezamenlijke 
interesses en het ijs was snel gebroken. 
We hebben veel plezier samen en ik 
begrijp Albert steeds beter. Hij is open 

en kan goed over zijn beperking praten. 
Hij laat mij zien dat het stereotype beeld 
van autisme niet klopt. Wij hebben mooie 
gesprekken, hij heeft interesse in mij en ik 
leer veel van hem.”

HANDJEHELPEN
De vrijwilligers en stagiairs van 
Handjehelpen zetten zich in voor kinderen 
en volwassenen met een beperking, chroni-
sche ziekte of gedrag dat om extra aandacht 
vraagt. Wil jij ook helpen? Meld je aan via 
www.handjehelpen.nl. Dat kan natuurlijk 
ook als je - juist in deze periode - hulp nodig 
hebt. ■A

Foto: Yvonne van Druten Foto: Yvonne van Druten
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UISTEREN
Consulent vrijwillige inzet Tim 
Bakker en vrijwillig sociaal 
ondersteuner Suzanne 
Nieuwboer maken deel uit 

van projecten als WIE, DomstadPlusBus 
en Vriendschapsbemiddeling. Al deze pro-
jecten hebben als doel de eenzaamheid in 
Utrecht terug te dringen. “Eenzaamheid kan 
iedereen overkomen. Contacten kunnen 
verdwijnen door een ingrijpende gebeur-
tenis zoals een scheiding of verhuizing”, 
vertelt Suzanne. Als sociaal ondersteuner 
bezoekt zij tweewekelijks cliënten om hen 
te ondersteunen bij het (her)vinden van 
sociale contacten. Hiervoor gaat Suzanne 
o.a. met ze in gesprek, geeft praktische tips 
of doet oefeningen zoals een rollenspel. 
Ze spreekt vaak inwoners die kampen met 
een laag zelfbeeld. “Soms heb je als sociaal 
ondersteuner alleen even geluisterd en 
wordt dat al ontzettend gewaardeerd. Een 
klein gebaar is dan al zo betekenisvol!” 
Binnenkort rond Suzanne de gesprekken af 
met een jonge Utrechtse die moeite had om 
contact te leggen met anderen: “Zij staat 
nu veel sterker in haar schoenen en begint 
binnenkort zélf met vrijwilligerswerk.”

UITSTAPJE
Die waardering ziet Tim ook terug bij gebrui-
kers van de DomstadPlusBus. Zo maakte 
een groep ouderen afgelopen september 
met deze vervoersdienst een uitstapje naar 
o.a. de Betuwe, de Heuvelrug en het strand. 
“Ik denk dat iedereen zich weleens eenzaam 
heeft gevoeld tijdens de coronacrisis, maar 
het zijn vooral ouderen die extra behoefte 
hebben aan  sociaal contact. Ouderen 
behoren tot de risicogroep, worden steeds 
minder mobiel en zien leeftijdsgenoten 
wegvallen”, vertelt Tim. Tijdens zo’n dagje 
uit met de DomstadPlusBus begeleiden 
twee vrijwilligers de deelnemende ouderen 
en wordt er zorgvuldig omgegaan met de 
coronamaatregelen. “In de bus raken deel-
nemers met elkaar aan de praat. Ze zijn na 
zo’n dag blij dat ze er even tussenuit zijn 
geweest.”

JOIN US
Ook jongeren en studenten kampen met 
toenemende gevoelens van eenzaamheid. 
Dat ziet U Centraal terug aan de hulpvragen 
die binnenkomen. Begin volgend jaar gaat 
voor deze jonge doelgroep het project Join 
Us van start. Tim licht toe: “Als je als eer-

“EEN KLEIN GEBAAR IS 
AL ZO BETEKENISVOL”

Wat kunt u zelf doen om het gevoel 
van eenzaamheid bij uzelf of bij 
anderen te verminderen? Suzanne en 
Tim geven tips.  

1. Probeer in kaart te brengen waar 
uw behoefte ligt. Mist u mensen 
om u heen of ontbreekt het u aan 
een emotionele band met iemand? 
Bekijk dan wat er in de weg staat 
om dat bereiken en ga daar aan 
werken. Dat hoeft uiteraard niet 
alleen.

2. Ga op zoek naar vrijwilligerswerk 
dat bij u past en waar u energie 
van krijgt. Door anderen te helpen 
voel u zich nuttig en bent u weer 
onder de mensen.

3. Misschien voelt u schaamte. Vraag 
toch hulp aan de mensen die 
dichtbij u staan. Zijn die er niet? 
Schakel dan een hulporganisatie 
in. Zij hebben de kennis in huis om 
u te ondersteunen.

4. Maak een praatje met uw buurtge-
noten. Voor iemand die eenzaam 
is, kan dit het verschil al maken. Of 
bied uw hulp aan in het buurthuis.

5. Vaak bent u zich niet bewust van 
het netwerk dat u al heeft. Zet de 
contacten die u hebt (gehad) op 
papier en bepaal voor uzelf aan 
welke u meer aandacht zou willen 
geven.

CONTACT MET U CENTRAAL
U Centraal helpt inwoners van Utrecht die op zoek zijn naar informatie of ondersteu-
ning. Bijvoorbeeld als het gaat om vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, 
persoonlijke ontwikkeling of sociaal contact. Beroepskrachten en vrijwilligers denken 
mee en bieden praktische hulp, informatie, advies, activiteiten en training.Wilt u meer 
weten over Project WIE, Vriendschapsbemiddeling, de DomstadPlusBus of andere 
mogelijkheden van U Centraal? Kijk dan op www.u-centraal.nl of stuur een mail naar 
info@u-centraal.nl. Bellen kan ook, tijdens kantooruren van maandag t/m vrijdag, op 
telefoonnummer 030 - 236 17 70.

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Bij mensen op hoge leeftijd, maar ook jongeren 
heeft de coronacrisis deze gevoelens alleen maar versterkt. U Centraal helpt inwoners 
bij het bouwen én behouden van een sociaal netwerk door middel van verschillende 
vrijwilligersprojecten. 

L

stejaarsstudent net in Utrecht bent komen 
wonen, dan moet je maar hopen dat je 
ergens aansluiting kunt vinden. Voor wie 
zich aanmeldt, organiseren we bijeenkom-
sten waar jongeren met elkaar in gesprek 
kunnen en vooral leuke dingen met elkaar 
kunnen doen.” ■

Consulent vrijwillige inzet Tim Bakker 

Deelnemers van de DomstadPlusBus
Foto: Dolinda Dupont
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Werken en leren in Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn ook iets voor jou? Er is meer te kiezen dan je wellicht 
denkt. Ontdek welke beroepen, opleidingen, kansen bij jou passen. 

ONTDEK ZORG EN WELZIJN  
IN UTRECHT, AMERSFOORT-EEMLAND, 
GOOI EN VECHTSTREEK

Karin ging langs bij de Ik Zorg Shop: “Dit is een heel andere 
manier van solliciteren,” zegt Karin. “Het ging zo snel, puurder 
dan dit kun je het niet krijgen. Ik was op zoek naar een baan 
die bij me past en die heb ik op deze manier gevonden.”

WIL JIJ WERKEN EN LEREN IN ZORG EN WELZIJN? 
Utrechtzorg helpt je graag op weg. Samen met werkgevers, onderwijs, gemeenten en UWV staan wij voor 
je klaar. Met de juiste informatie, opleidingsmogelijkheden en vacatures. Wil je persoonlijk advies? 
Bel ons op 088-0182888. Kijk voor meer informatie op Utrechtzorg.nl   

Wij zijn Utrechtzorg, de arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Utrecht, Amersfoort-Eemland en Gooi en Vechtstreek.

ERVAAR LIVE WAT JOUW MOGELIJKHEDEN ZIJN IN ZORG EN WELZIJN
Sinds dit voorjaar is de Ik Zorg Shop geopend: een winkel in Zeist waar potentiële nieuwe zorgmedewerkers en 
werkgevers met elkaar in gesprek gaan. De Ik Zorg Shop is een initiatief van werkgeversorganisatie Utrechtzorg en 
bedoeld als plek waar zorgorganisaties hun toekomstige medewerkers, vrijwilligers en stagiaires laagdrempelig 
kunnen ontmoeten en werven. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.ikzorgshop.nl.

Het aantal coronapatiënten in de regio Utrecht en omgeving neemt fors toe en daardoor zijn extra handen 
hard nodig. Ben of ken jij iemand met een opleiding of diploma in de zorg die bij wil springen? Meld je 
dan nu aan via www.extrahandenvoordezorg.nl.

Sterk in je werk is er voor iedereen die de stap naar Zorg en Welzijn (weer) wil maken, maar niet weet hoe 
ze dit moeten aanpakken. En voor iedereen die in Zorg en Welzijn werkt, en wil praten over zijn of haar 
loopbaan. Vraag een gratis loopbaangesprek aan via www.sterkinjewerk.nl.
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