
De Versnelling in Overvecht?

Uit de startblokken                 



Aanleiding, analyse en conclusies in 
focusgroepen begin 2016

• Grote sociale problematiek

• Groot gevoel van onveiligheid en overlast jongeren

• Overvecht atypische wijk

• Versterken wat werkt

• Geen grote veranderingen te verwachten in woningvoorraad

• “Dit is Overvecht: wij huisvesten de lage inkomensgroepen, 
belangrijke functie in de stad”

• Frame: springplankwijk. In Overvecht start je toekomst. 

• Focus op: op orde komen, meekomen, verder komen



Focus voor uitvoering

• In Overvecht niet wachten op de hulpvraag, erop af!

• Bewoners doen mee

• Werken vanuit de bedoeling, systeemwereld is 
ondersteunend aan leefwereld

• Meest ervaren professional nodig: werken in Overvecht is 
promotie!

• Samenwerking beter, niet vrijblijvend, vitale coalities

• ‘Bijenkorven’: ruimte voor ontmoeting, hulpverlening en 
vitale coalities, tussen professionals en professionals en 
bewoners



5 pijlers

1. Gezonde wijk

2. Samenleven en zorg

3. Opvoeden en opgroeien

4. Werk en ondernemerschap

5. Veiligheid

➢ Armoede is thema binnen alle pijlers



1. Gezonde wijk

• Gezonde leefstijl - Vitaal in Overvecht 

• Alliantie Gezonde Wijk Utrecht 

• LEFF voor kinderen boven gezond gewicht

• Ouder-babygroepen 

• Uitbreiding jeugdgezondheidszorg



2. Samenleven en zorg

• Extra inzet Buurtteams Sociaal  

• Bijenkorven - ontmoetingsplekken (De Klop, 
Burezina, De Dreef)

• Al Amal - Sociale cohesie versterken 

• Taalalliantie

• Thuis in Overvecht (Wijk&Co)

• Verenigingsmanagement Vechtzoom



3. Opvoeden en opgroeien

• Extra inzet Buurtteams Jeugd en Gezin 

• Begeleiding risicojongeren

• Alliantie Vreedzaam Opvoeden en Opgroeien 

• Aanpak ‘thuiszitters’

• Nieuwe impuls vreedzame wijk en versterken 
ouderbetrokkenheid



4. Werk en ondernemerschap

• Vooruitgeschoven post Werk en Inkomen 

• Extra Wijkcontactdagen (6 weken)

• Stagestraat

• Positive

• Power by peers

• Werken aan Werk beter aansluiten



5. Veiligheid

• Uitbreiding aanpak jeugdgroepen 

• BOA’s speciaal voor Overvecht 

• Voorkomen van polarisatie en radicalisering 

• Aanpak ondermijnende criminaliteit 



Betrokkenheid bewoners

• Focus is: Eropaf. 

• Versnellingscafés voor binding en betrokkenheid. Thema’s (werk, 
opvoeden, geld, veiligheid). Divers in locaties en manieren van uitnodigen.

• Bewoners doen mee: werken mee aan een veiligere wijk (Oud & Nieuw), 
maken gebruik van de vooruitgeschoven post van Werk & Inkomen, lopen 
stage in de Stagestraat, doen mee aan een ouder- babygroep of een 
beweegprogramma

• We organiseren evaluatie en reflectie: bewoners zijn kritisch op hoe het 
gaat met de wijk. Trekken aan de bel als ze denken dat het beter kan, 
anders moet en zij daaraan bij willen dragen. 

• Dialoogbijeenkomsten O.a. over polarisatie, radicalisering: inclusie!


