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Geachte wethouder, geachte raadsleden, 
 
Wij hebben u gistermiddag een brief gemaild met onze zorgen over de Nota van 
Uitgangspunten Sociaal Makelaarschap, waar u op deze middag de mening van de stad 
over vraagt. 
Deze brief is in een paar dagen tijd tot stand gekomen, toen bleek dat de Nota volgende 
week zal worden behandeld en dat er vandaag een RIB zou zijn.  
De brief is opgesteld door een groep Utrechtse initiatiefnemers en professionals in het 
sociaal domein, en wordt sinds gisteren door meer en meer lokale initiatieven 
ondertekend. Vanmorgen zijn daar bijvoorbeeld nog bijgekomen:  
 
Miecke Monden van Vrienden van De Roef 
Fatouch Chanaat van Al Amal 
Wilma de Buck, Utrecht in Dialoog en Omzien naar Elkaar 
Else Huisman van Wishing Well West 
Mamoun Loukili van Stichting Aimon 
Gert Dijkstra van de Buurtwerkkamer 
Dorothee Lucassen van Het Wilde Westen 
Adriaan Kodde van het In Between Café 
 
Ik wil u, namens deze en de andere ondertekenaars, graag een mondelinge toelichting 
geven op de brief en onze zorg.  
 
Onze zorg is op hoofdonderdelen in lijn met het Manifest “Samen bouwen aan de buurt”, 
opgesteld op initiatief van Stichting Omzien en de Utrechtse Vrijwilligerscentrale, dat u 
heeft ontvangen in mei van dit jaar.  
 
 
De afgelopen jaren hebben we met z’n allen grote stappen gezet richting Utrecht Maken 
We Samen. Innovatieve samenwerking tussen bewoners, sociaal ondernemers, 
gemeente en marktpartijen. Vele initiatieven in de stad hebben duidelijk gemaakt dat de 
snel veranderende wereld, júíst ook in het sociaal domein, niet meer alleen kan worden 
bediend door traditionele partijen in traditionele constructies, maar dat de innovatie juist 
meestal vanuit de wijken zelf komt. 
In de voorliggende Nota van Uitgangspunten zet de gemeente ons inziens een stap 
terug, door aan te geven dat de komende 6 jaar 90 tot 95% van de inzet in het sociaal 
domein weer zal gebeuren vanuit de Sociaal MakelOrganisaties.  
Daarmee wordt de bijdrage van al die succesvolle initiatieven uit de stad letterlijk 
gemarginaliseerd tot 5%. 
 
 
Dat vinden wij onverstandig en onbegrijpelijk. 
Wij vinden het veel reëler om aan te nemen dat het belang en de bijdrage van de lokale, 
professionele initiatieven de komende jaren alleen maar groter en belangrijker zal 
worden, en pleiten daarom voor een flexibele ruimte van minimaal 30% van het 
beschikbare budget. 
 



Een belangrijk probleem lijkt het beeld dat bewonersinitiatieven niet duurzaam en niet 
professioneel zijn.  

Neem de Stichting Al Amal. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met statuten 
een bestuur en werknemers, die fantastisch werk doen in het sociaal domein. Net als 
b.v. de stichting Welzaam, of DOENJA Dienstverlening en andere sociaal 
makelorganisaties. Ook met een KvK-inschrijving, statuten, een bestuur en werknemers 
die fantastisch werk doen in het sociaal domein. Met als groot verschil dat de mensen 
van Al Amal daadwerkelijk in Kanaleneiland en Overvecht wónen. En daardoor worden ze 
als minder professioneel gezien. Vooral als enthousiaste bewoners.  
Voor vrijwel al onze initiatieven geldt, dat we er in andere gemeenten mee worden 
gezien als sociaal ondernemers en beeldbepalende bewoners,  maar in onze eigen stad 
als enthousiaste en sympathieke amateurs.  
Het is een nadeel dat we hier wonen, blijkbaar. Dat is toch raar? 
 
 
Er is de afgelopen jaren veel moois ontstaan in de stad.  
Omdat het hard nodig was, en is, en blijft. 
 
Er ligt een enorme opgave om de eigen kracht van de samenleving te mobiliseren. Maar 
waar die eigen kracht echt van de grond komt wordt die toch gezien als kwetsbaar en 
niet helemaal volwaardig. Daar moeten professionals bij. 
 
Wij spelen professioneel, flexibel en betrokken in op de snel veranderende wereld. 
Omdat wij het niet doen voor onze klanten, maar voor onze buren. Wij staan niet alleen 
met beide benen in de wijk: wij ZIJN de wijk. We zijn laagdrempelig en worden door de 
bewoners vaak meer vertrouwd dan 'het systeem' en 'de organisaties'.  
Wij zijn aanvullend en innovatief. We werken zonder uitzondering samen met alle 
relevante partijen in de wijk, óók met de SMO’s. We vullen de gaten en witte vlekken op, 
waar het systeem de snel veranderende wereld niet kan bijbenen. Op allerlei plekken in 
de stad is sociale innovatie ontstaan en aan het ontluiken.  
 
We zijn allang geen plantje meer, we zijn een jonge en levenskrachtige boom.  
Regeren is vooruitzien: vindt u het echt een goede zaak als dat plantje over zes – zes! – 
jaar nog steeds een marginale omvang heeft van 5 tot 10%? 
Koester die boom. Wees er trots op. Neem hem serieus, voed hem en geef hem de 
ruimte om te groeien. Kijk bijvoorbeeld wat je samen kunt opschalen naar de rest van 
de stad.  
 
Omdat we enorm veel Maatschappelijke Waarde vertegenwoordigen. 
Omdat deze initiatieven noodzakelijk zijn als je Zorg en Welzijn betaalbaar wilt houden 
en wilt vernieuwen.  
Omdat wij de Participatiesamenleving vormgeven.  
En omdat we een stap vèrder willen met Utrecht Maken We Samen;  geen stap terug. 
 
 
 


