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Het Buurtpastoraat Utrecht in de jaren 2020- 2025 

Document ter onderbouwing van de aanvraag voor financiering van de Stichting Buurtpastoraat 

Utrecht, juni 2019. 

 

 

Inleidend  

Stichting Buurtpastoraat Utrecht werkt al 26 jaar met een aantal buurtpastores in de stad Utrecht. 

Buurtpastoraat werkt op dit moment met 3,5 formatieplaatsen in 5 buurten van Utrecht. Daarnaast 

wordt er gewerkt aan overdracht van de manier van werken vanuit de presentie èn aan het 

ontwikkelen van buurtbewonerszelfbeheer.  

In de navolgende alinea’s maken we helder hoe buurtpastoraat werkt. Daarna wat de belangrijkste 

levensthematieken zijn die in het werk aan bod komen op dit moment en naar verwachting ook in de 

komende jaren. Vervolgens geven we een overzicht van het bereik per buurt. Tot slot doen we een 

voorstel over de verantwoording van buurtpastoraat aan de Gemeente Utrecht, een meerjarige 

financiële terugblik en een subsidieverzoek voor de periode 2020 -2025.  

Hoe werkt buurtpastoraat?  

Stichting Buurtpastoraat Utrecht sluit radicaal aan bij de bewoners en hun leefwereld. 

Buurtpastoraat bouwt een relatie met hen op en sluit aan bij wat er voor de bewoners toe doet. De 

bewoners bepalen de agenda van de buurtpastor. Buurtpastoraat is geen hulpverleningsinstantie, 

geen zorginstelling, ze steunt kwetsbare bewoners in hun dagelijks leven en is indien nodig 

pleitbezorger voor hen. Buurtpastores werken geïnspireerd door het Evangelie zonder dat zij 

missioneren of evangeliseren. En zij werken met iedereen ongeacht religieuze overtuiging, seksuele 

geaardheid of culturele achtergrond.  

Wat doet de buurtpastor?  

- Ze/hij deelt in heel essentiële levenservaringen (trauma's, weglopen, ziekte, afscheid 

nemen, rouw , ruzies, geboorte, verhuizen, diploma halen e.d.) en verdiept deze naar zin- 

en levensthema’s.  

- Ze/hij werkt aan persoonlijke ontwikkeling in problematische situaties (ongelukkig 

voelen, werkloos zijn, verslaafd zijn, onzeker zijn, dik zijn, schulden hebben e.d.).  

- Ze/hij is een vertrouwenspersoon met wie mensen met een gerust hart geheimen kunnen delen.  

- Ze/hij is een mentor voor mensen in hun gewone dagelijks leven.  
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- Ze/hij is beschikbaar en trouw, met aandacht en toewijding voor wat belangrijk is voor 

de mensen zelf. 

- Ze/hij blijft bij de buurtbewoner, ook als er weinig te veranderen valt en niet veel lukt. 

De pastor houdt vol en wil het ook uithouden, het moeilijke in het leven van de 

buurtbewoner blijven verdragen en daar getuige van willen zijn. 

- Ze/hij helpt bij het (waar mogelijk en relevant) aansluiting vinden bij medebewoners in 

de buurt; buren, straatgenoten, mensen die op informele wijze op informele plekken in 

de wijk (speeltuin, buurthuis, schoolplein, straat) te vinden zijn.  

- Ze/hij helpt bij het aansluiting vinden bij de formele instituties van onze samenleving: 

onderwijs, zorg en welzijn, arbeid, gemeentelijke instanties.  

De buurtpastor doet dit volgens de presentiebenadering. Daarbij zijn de volgende aspecten cruciaal: 

het gaat erom het leven te delen, vertrouwd te zijn met, te signaleren, getuige te zijn en beschikbaar 

te zijn. Zo wordt genoemde professionele relatie gevormd waarbij het kind of de volwassene zich kan 

tonen, op verhaal kan komen, zichzelf onder ogen kan komen etc.  

De resultaten van het werk komen in de volgende gerealiseerde waarden tot uiting:  

1. Buurtbewoners voelen zich geborgen, zijn in tel, worden gezien en voelen zich erkend, zijn 

verbonden met anderen en hebben een plek in de buurt.  

2. Ze komen belangrijke, ingrijpende gebeurtenissen zo onbeschadigd mogelijk door en ze 

vieren wat gevierd kan worden. Ze ontwikkelen daardoor kracht en moed.  

3. Ze raken op orde met zichzelf.  

4. Ze weten de hulp, steun en positie te krijgen die hen toekomt.  

De buurtpastor zoekt voortdurend de samenwerking op met allerlei mensen in het netwerk van de 

betreffende buurtbewoner/kinderen: van ouders en vrienden tot leerkrachten, van wijkagent tot 

huisarts, van woningbouw tot andere zorg- en hulpverleners. Buurtpastoraat werkt dus ook samen 

met andere organisaties, doet aan politieke beïnvloeding en is bij hen pleitbezorger voor een vaak 

kwetsbare groep mensen.  

Samenwerking in netwerken.  
Het lukt buurtpastoraat al gedurende meerdere jaren om de meest kwetsbare buurtbewoners te 
bereiken. Vaak hebben die (nog) geen contact met organisaties in zorg en welzijn (inclusief de 
huidige buurtteams) of hebben ze één of meerdere teleurstellende ervaring met deze organisaties 
opgelopen waardoor hulpverlening gestopt is. Soms omdat de geboden hulp niet aansloot bij de 
vraag van de bewoner. Soms omdat de buurtbewoner niet kon voldoen aan de voorwaarden voor 
hulp en de gevraagde eigen inzet.  
Buurtpastoraat komt, vanuit onze betrokkenheid op de buurtbewoners, in verbinding met de 

buurtteams, jeugdwerk, sociaal makelaars etc. We willen zoveel mogelijk met hen samenwerken ten 

gunste van de buurtbewoners. 

Buurtpastores vervullen een brugfunctie naar hulpverlening en instanties door consequent het 

perspectief van de bewoner op tafel te leggen en zijn of haar stem te versterken, door praktische 

zaken op te pakken die door niemand opgepakt worden en tegelijk te proberen andere werkers te 

betrekken. Door vasthoudend aan bellen te blijven trekken en door intenties van regels weer in 

herinnering te brengen, in plaats van het rücksichtslos uitvoeren van een protocol dat het 

tegenovergestelde teweeg brengt, dan waarvoor de regel ooit bedoeld was.  

De afgelopen jaren werkten we nauw samen met de sociaal makelorganisaties, de voorlopers van 

Dock en hopen ook de komende jaren met hen af te stemmen. Voor onze buurtpastores zijn 

speeltuinen vindplaatsen en in de praktijk blijken de pastores ook een functie te vervullen naar de 
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speeltuinwerkers als het gaat om het werken vanuit de leefwereld van de kinderen (en hun gezinnen) 

die in die speeltuinen komen.  

Met woningbouwcorporaties zoeken we de samenwerking, wat al tot concrete projecten met Mitros 
en BoEx heeft geleid.  
Voor de komende jaren staan er met BoEx concrete afspraken over Hoograven Zuid en zijn we 
verregaand in gesprek over de inzet van een buurtpastor in Kanaleneiland.  
 
Belangrijkste thematieken die in het werk aan de orde komen  

Uit bovenstaande toelichting van hoe een buurtpastor werkt zal helder zijn dat wij nu, medio 2019 

niet aan kunnen en willen geven wat de buurtpastores in bijvoorbeeld 2021 aan het doen zijn.  

Juist omdat de buurtbewoner de agenda bepaalt en het werk van de buurtpastor gestalte krijgt 

vanuit de leefwereld van die bewoners is dat niet precies voorspelbaar. Aan de andere kant geeft 26 

jaar ervaring wel aan dat bepaalde thematieken jaren achtereen bij verschillende bewoners en in 

verschillende intensiteit in het werk terugkomen.  

We ontmoeten de buurtbewoner in zijn hele leven, niet vanuit zijn probleem. Vaak gaat het over 
(levens)thema´s die horen bij zingeving: vieren van wat goed gaat, verlies van gezondheid, verlies van 
werk, status, verlies van dierbaren en verlies van je netwerk. De buurtpastor sluit daar bij aan en is 
daar vanuit haar of zijn expertise en ervaring gevoelig voor. Ook buurtbewoners brengen deze 
thema's zelf in omdat ze zingeving en alles wat daarbij komt kijken durven toevertrouwen aan 
de buurtpastor. 
 
We zien dat de overheid zingeving en eenzaamheid explicieter in haar beleid opneemt. Met de 
kwetsbare buurtbewoner als uitgangspunt willen we de komende tijd verkennen hoe het 
buurtpastoraat  haar inspiratie, werkwijze, expertise en ervaring breder kan inzetten om deze 
belangrijke thema's mee vorm te geven in de buurten van Utrecht.  
 

Vanuit  wat we in 2017, 2018 en 2019 tegenkomen zien we voor de jaren daarna de volgende 

thematieken in het werk aan bod komen:  

• Armoede / schulden.  

De stress, de schaamte die het geeft voortdurend geconfronteerd te worden met schulden, 

met rekeningen die niet betaald kunnen worden, met altijd nee moeten zeggen tegen je 

kinderen. En dan toch maar ja zeggen omdat je het niet meer kunt. En dan weer nieuwe 

schulden erbij hebben. Geen vangnet hebben die even iets kan opvangen voor jou. 

Afhankelijk zijn van instanties die beslissingen voor jou nemen. Geen baan kunnen vinden en 

je daardoor overbodig voelen. Ook kinderen voelen dat en ondervinden daar stress en 

schaamte van. Daarnaast waren er ook veel praktische vragen van het uitzoeken van een 

nieuwe zorgverzekering, kwijtschelding aanvragen tot het doorlopen van de het traject om 

onder bewind te komen. 

 

• Zorgen van en om de (klein)kinderen. 

Vragen over schoolkeuzes, over hoe het kind het doet op school, hoe om te gaan met grote 

emoties van kinderen binnen gezinnen waar veel aan de hand is, kinderen die ontsporen en 

ouders die met hun handen in het haar zitten, pesten en rouw bij kinderen. Onmacht, 

verdriet, schuldgevoel en praktische zaken (studiefinanciering aanvragen, OV aanvragen, 

inschrijven op een school, allerhande schoolkosten etc.) en zorgen en emoties omtrent het 

uit huis plaatsen van kinderen. Groepsdruk bij kinderen en volwassenen en hoe daar mee om 
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te gaan. 

  

• Criminaliteit / veiligheid.  
Er waren zorgen om kinderen, die nauwelijks nog door hun ouders te bereiken waren, 
omtrent keuzes in hun leven en keuzes van vrienden. Er was schaamte over 
kinderen/jongeren die het verkeerde pad op zijn gegaan en tegelijkertijd zorgen om de 
veiligheid van de rest van het gezin. Er waren gezinnen die onderling in de clinch lagen wat 
ook invloed had op de kinderen. Er zijn nog steeds inbraken in de buurt die het gevoel van 
onveiligheid aanwakkeren. Er waren bewoners die gewelddadige conflicten mee hebben 
gemaakt en hier veel stress en angst aan overhielden.  
 

• Ziekte/ gezondheid en ouderdom.  
Op het gebied van ziekte en gezondheid was er zowel psychiatrische als fysieke als 

verslavingsproblematiek. Niet weten wat je hebt en iedere keer geconfronteerd worden met 

je grenzen en je daarin niet gehoord of begrepen voelen. Rouw en trauma’s die je blijven 

achtervolgen en je leven kunnen beheersen. Verslaafd zijn en daar niet uit kunnen komen of 

fysieke klachten hebben door alle stress die je te verduren krijgt. Bewoners die de boodschap 

kregen ongeneselijk ziek te zijn. Zij werden met hun neus op de feiten gedrukt van de 

onomkeerbaarheid van een ernstige ziekte. Ouderen die moeten leren omgaan met 

lichamelijke of geestelijke aftakeling, het afhankelijk worden en een steeds kleinere wereld 

krijgen.  

● Taal.   

Rondom taal blijven er voor veel bewoners (zowel van Nederlandse als van niet- Nederlandse 

achtergrond) moeilijkheden om hun weg te vinden. Gesprekken op school zijn moeilijk, maar 

ook bij huisartsen en instanties. Er is hulp nodig om brieven te begrijpen en te beantwoorden 

etc. Om nog maar te zwijgen van de digitale wereld.  

 

• Allerlei thematieken rondom relaties: verliefd worden of zijn, zwangerschap en geboortes, 

conflicten hebben met je ouders, met je (ex) partner, de relatie met je ouders verbreken en 

de pijn die daaruit voortkomt, niet met en niet zonder je gezin kunnen, vechtscheidingen en 

hoe moeilijk dat is voor ouders en kinderen.  

 

● Wonen.  

Bijstaan van bewoners tijdens het groot onderhoud in hun woning. Meedenken en zoeken in 

het vinden van een geschikte woning. Het bijstaan van bewoners die te maken hebben met 

overlast en conflicten in de buurt.  

• Trauma’s uit het verleden.  
Diverse bewoners kampen met trauma’s die nog steeds impact hebben op hun leven. 
Herinneringen aan een gewelddadige jeugd, dakloosheid, de vlucht uit een oorlogsgebied en 
uithuisplaatsingen zijn zaken die je altijd bijblijven en soms opeens weer opspelen en het 
dagelijks leven beïnvloeden.  
 

 

• Eenzaamheid. 

Aandacht hebben voor mensen die zich om uiteenlopende redenen eenzaam voelen. 

Meeleven met wat zij meemaken in hun dagelijks leven en soms met niemand kunnen delen. 

En samen zoeken hoe zij indien mogelijk uit hun isolement kunnen komen. 
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● Zingeving en levensvragen.  

Bewoners die geconfronteerd werden met rouw en verlies en alle vragen die dit oproept. 

Ook waren er bewoners die worstelen met identiteits- en religieuze vragen. De 

buurtpastores geven aandacht aan deze vragen ongeacht de religie of gezindte van de 

buurtbewoner.  

 

De buurten  

Hoograven-Zuid  

Door de samenwerking met BoEx is buurtpastoraat in de Rietveldbuurt een groep bewoners op het 

spoor gekomen die ondersteuning door de buurtpastor kunnen gebruiken. In 2018 is het groot 

onderhoud in de buurt door BoEx beëindigd. Vanaf 2018 is er een plan om de bewoners nabij te 

kunnen blijven. Naast deze individuele contacten waarbij de thematieken uit het vorige onderdeel 

van deze aanvraag aan de orde komen levert de buurtpastor ook een bijdrage aan de sociale cohesie 

in de buurt door de bewonerscommissie te ondersteunen, bewoners met elkaar in contact te 

brengen en contacten tussen bewoners en sociaal makelaars te stimuleren.  

In deze buurt wonen tieners (10-14 jaar) die volgens onderzoek gedaan door Jou Utrecht weinig 

toekomstperspectief hebben. Veel van hen moeten vaak op kleine broertjes, zusjes, neefjes of 

nichtjes passen. Ze hebben daardoor minder tijd voor zichzelf. Zowel bij jongens als meisjes komt 

relatief veel grensoverschrijdend gedrag voor zoals schelden, ruzie maken, pesten of dingen kapot 

maken. De buurtpastor richt zich vanaf 2018 ook op deze groep en trekt als maatje op met 

verschillende kinderen en tieners in de buurt.  

Vanuit de bewoners en samenwerkende organisaties wordt een appèl op de buurtpastor gedaan om 

bewoners in de aangrenzende buurt ‘Het Eindpunt’ te ondersteunen, omdat die moeilijk bereikbaar 

zijn voor hulpverlening en instanties. In 2018 is de buurtpastor daarmee gestart en de verwachting is 

dat dat ook de jaren daarna een belangrijke doelgroep blijft.  

Over het geschatte bereik van bewoners is iets te zeggen op basis van de ervaring van de afgelopen 

jaren, per jaar kunnen zich daarin ontwikkelingen voordoen en verschuivingen. Die zullen we 

rapporteren en zo mogelijk ook verklaren. Onder bereik verstaan we alle mensen met wie de 

buurtpastor contact heeft, ook degenen met wie een gering contact is. Daarnaast geven we aan de 

intensieve contacten en de regelmatige contacten. Bij intensief is er gedurende een periode sprake 

van meervoudige en complexe problemen, waarbij de betrokkenheid van de buurtpastor urgent is. In 

2017 resp. 2018 (schuingedrukt) was er sprake van 259 (260) bewoners waarmee contact was, 95 

(84) regelmatig en 14 (26) intensief. In beide jaren gold dat de helft van de bewoners een 

Marokkaans- Nederlandse achtergrond heeft. We zien in 2018 ook buurtbewoners van Syrische 

afkomst (15) die baat bij hun contact met de buurtpastor hebben. 

In beide jaren komt bereik van alle leeftijdscategorieën voor, de jongvolwassenen (19-25 jaar) het 

minst, kinderen (0-12 jaar) en volwassenen het meest.  

 

Geuzenwijk  

In 2015 tot en met 2017 is er in het kader van “Opvoeden en opgroeien in armoede in Geuzenwijk” 

een begin gemaakt door de buurtpastor met het opbouwen van relaties met kwetsbare kinderen, 

jongeren en hun ouders. De buurtpastor heeft relaties opgebouwd, komt bij bewoners thuis, slaat 
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bruggen naar verschillende instanties en ondersteunt buurtbewoners. In een buurt die vrij gesloten is 

en waar veel achterdocht heerst, is het gelukt om vertrouwen van mensen te winnen. Het is een 

proces geweest van paar stapjes vooruit en dan weer stapjes achteruit; een traag en taai proces, dat 

in golfbewegingen gaat. Het vertrouwen moet keer op keer bestendigd worden en blijkt zeer 

kwetsbaar.  

Hierop voortbouwend is er een plan voor de komende jaren waarbij de buurtpastor extra aandacht 

heeft voor schulden, armoede en de toegang tot voorzieningen naast de eerder in dit document 

genoemde thematieken.  

Over het bereik, aansluitend bij wat we eerder in deze notitie bij Hoograven Zuid aangegeven 

hebben, betreft het hier in 2017 resp. 2018 (schuingedrukt) 124 (144) buurtbewoners, waarvan met 

33 (30) regelmatig opgetrokken wordt en met 22 (28) intensief.  

40% (35%) van de bewoners zijn Marokkaans-Nederlands, 35% (34 %) Nederlands en 15% (20 %) 

Turks-Nederlands. Qua leeftijden zijn de helft (44 %) kinderen tot en met 18 jaar en 42 % (48%) zijn 

volwassenen.  

 

1e Daalsedijkbuurt  

In de 1e Daalsedijkbuurt gaat het om de meeste kwetsbare bewoners nabij te zijn in de thematieken 

zoals eerder omschreven. De buurtpastor helpt de weg te vinden in het oerwoud van bureaucratie. 

Hij wordt vaak als vertrouwenspersoon benaderd door de kinderen in de buurt waar de afgelopen 

jaren een band mee is opgebouwd.  

Qua leeftijdsopbouw verandert er veel en zien we dat het aantal jonge kinderen in de buurt afneemt. 

In die zin is er een verschuiving te verwachten in het werk van de buurtpastor naar ouderen toe en 

daarmee komt het onderwerp doorbreken van de eenzaamheid hoger op de agenda voor de 

komende jaren.  

Omdat in een deel van de buurt, namelijk in de Daalsedijk zelf, panden opgeknapt worden en daar 

hoger opgeleiden komen wonen, zal er naar verwachting eveneens een verschuiving van 

werkzaamheden plaatsvinden.  

Er zijn mensen in de buurt rond speelplaats de Kameleon (Balkstraat) die een beroep op de pastor 

doen, mogelijk gaat de buurtpastor ook meer aan die kant van de Amsterdamsestraatweg werken.  

Wij willen vooral de meest sociaal kwetsbare kinderen en hun gezinnen en/of leefsystemen bereiken. 

Het gaat in 2017 respectievelijk 2018 (schuingedrukt) * om ongeveer 60 (40) kinderen, 30 (17) 

jongeren en 190 (37) volwassenen waar regelmatig contact mee is geweest.  

* In 2018 zijn er minder contacten dan in 2017 vanwege inzet van beperkter aantal uren in de wijk. 

 Die groep zal aan de ene kant groeien omdat er mensen bij komen, maar er zullen ook mensen 

afvallen omdat ze de hulp en steun van de pastor minder nodig hebben. Wel blijkt dat het voor veel 

buurtbewoners een veilig gevoel is om te weten dat de buurtpastor altijd voor hen beschikbaar is om 

op terug te vallen als dat nodig is. Dus sommige bewoners zullen soms even aansluiten en dan weer 

hun eigen weg vinden. Anderen zullen juist langdurig om steun en begeleiding vragen waarvan de 

intensiteit sterk kan verschillen.  



Buurtpastoraat Utrecht 2020- 2025       7 
 

Qua culturele achtergrond verwachten we op grond van de afgelopen jaren een kleine 40% van 

Turks-Nederlands achtergrond, 25% Marokkaans – Nederlands en de overigen voornamelijk 

Nederlanders.  

 

Rivierenwijk  

In Rivierenwijk heeft de eerste buurtpastor een opvolger gekregen na 25 jaar.  

Zijn opvolger is in de tweede helft van 2018 ingewerkt en heeft met een exposure de buurt verkend 

en van daaruit opnieuw een inventarisatie gemaakt van wie de steun van een buurtpastor hard nodig 

hebben. Uitgangspunt is de ondersteuning van de allerkwetsbaarsten en is het de bedoeling 

meedoen mogelijk te maken, zoals de afgelopen jaren gebeurd is.  

Het gaat in Rivierenwijk om bezoekwerk aan verborgen mensen, om sociale inweving. Zo werkt de 

buurtpastor aan het leggen van sociale verbindingen om het sociaal isolement van mensen te 

doorbreken en deelname aan de plaatselijke gemeenschap mogelijk te maken. De buurtpastor 

investeert in nieuw gegroeid vrijwilligerskader: mensen uit de buurt die dragende kracht zijn of 

worden van buurtactiviteiten. De buurtpastor gaat ook in op de behoefte aan ondersteuning van 

buurtbewoners die lotgenoten met hun ervaringsdeskundigheid willen helpen.  

Bereik 

De afgelopen jaren is het bereik rond de 280 (in 2018: 230 ) buurtbewoners, waarbij er door de aard 

van het werk ook sprake zal zijn van een zogenaamd ‘multiplyer-effect’ maar dat hebben we buiten 

dit overzicht gehouden. Met 85  (85)  bewoners is er sprake van een regelmatig optrekken en met 38 

(29) zeer intensief.  

De nadruk ligt op volwassenen. 17% Marokkaans-Nederlands, 3% Turks-Nederlands en 5% met een 

andere achtergrond. In 2018 is het de achtergrond van de bereikte buurtbewoners ongeveer hetzelfde 

gebleven. Met de wisseling van pastor zullen er de komende jaren wellicht verschuivingen in dit 

bereik plaatsvinden. 

 

Kanaleneiland 

In april 2019 is een start gemaakt met het werk van een buurtpastor in Kanaleneiland-Zuid. Het werk 

van de buurtpastor zal  bestaan uit contact en ondersteuning aan wijkbewoners wier flatwoning 

grondig gerenoveerd gaat worden. Dit heeft een grote impact. De buurtpastor bouwt hier zijn werk 

op aan de hand van de volgende stappen: 

1.  Verkenning: de systematische gebiedsverkenning van buiten naar binnen; dat is de fysieke 

kennismaking met de buurt. 

2.  Kennismaking: zwervend over straat, het aanhoudend voeren van straat- en 

stoepgesprekken; we beschouwen dit als een eerste sociale kennismaking, met open agenda, 

op straat, in de leefomgeving, op uitnodiging. 

3.  Contactlegging: het aangaan van de eerste contacten, binnenkomen, koffie drinken, 

huisbezoek met eventueel kleine praktische klusjes. 

4.  Vertrouwen opbouwen: de professionele kracht kan vanuit de contactlegging praktisch tonen 

wie hij voor de buurtbewoners kennelijk is, naar wie hij klaarblijkelijk luistert, welke belangen 
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hij dient, of hij blijft dan wel weer gaat, of zijn interesse in het wel en wee van de bewoners 

oprecht is en in welke mate hij de stroman is van de intenties van anderen. 

5.  Relatievorming: op basis van het praktisch verworven vertrouwen dat overigens aanhoudend 

vernieuwd en in elk geval onderhouden moet worden ontstaat wat we in de presentietheorie 

de relatie noemen. Dat is ook de plek waar de bewoner zich kan laten zien en laten 

aanspreken, kracht kan verwerven en zichzelf onder ogen kan komen. In deze relatie laat de 

werker zich eveneens zien en kan wederkerigheid ontstaan, inclusief dus een idee van 

waaruit helpend gewerkt kan worden (relationship based programming). 

 

Overige werkzaamheden  

Het werk met de bewoners in de buurten volgens de presentiebenadering is de kern van het werk 

van Stichting Buurtpastoraat Utrecht.  

Middelen en menskracht worden zoveel mogelijk daarvoor aangewend. De overhead wordt zo 

beperkt mogelijk gehouden. Overleggen en samenwerking met andere organisaties komen tot stand 

vanuit het werken met de bewoners en hebben tot doel ten dienste te staan van die bewoners. Zo 

doen we soms mee aan een overleg van speeltuinmakelaars, een sirenelunch, een sociale wijktafel 

en soortgelijke initiatieven. En gaan we in gesprek met samenwerkende organisaties als we zien dat 

het belang van bewoners daarmee gediend is. 

Voor 2020 en volgende jaren blijven we ons inzetten om andere sociale professionals te inspireren te 

werken volgens de presentiebenadering en vanuit de leefwereld van kwetsbare bewoners. Dat kan 

zijn in de vorm van leefwereldteams, waarbij vooraf heldere afspraken worden gemaakt over inzet 

van mensen en middelen uit de betreffende organisaties of in een iets andere vorm zoals de 

verhalengroep als leerplek.  

De begeleiding van zelfbeheer is de afgelopen jaren vanuit buurtpastoraat ontwikkeld. Deze 

begeleidingsvormen kunnen de komende jaren door een buurtpastor verzorgd worden als daar 

vanuit de buurtbewoners of de gemeente vraag naar is. Wat ons betreft maken die geen onderdeel 

uit van de basissubsidie waar deze notitie betrekking op heeft.  

 

 

Verantwoording  

De buurtpastor houdt via tellingen en gedetailleerde logboeken bij hoeveel mensen zij/hij heeft 

bereikt en wat daar precies is gebeurd, ervaren en besproken. Dit is een meetinstrument voor zowel 

interne reflectie met collega’s als het inzichtelijk maken van resultaten.  

Deze opbrengsten van het werk, worden jaarlijks op een bij het werk passende, heel specifieke wijze 
verslagen in het Jaarverslag van de Stichting Buurtpastoraat Utrecht. De grondslag daarvan is dat het 
verrichtte werk beschreven en doorgelicht wordt op de realisatie van de bedoelde waarden en 
beoogde resultaten. Dat levert een kwantitatief en een kwalitatief beeld op. De verslaglegging (zie 
Jaarverslag 2018, reeds in uw bezit) houdt deze nauwgezet bij elkaar doordat ze consequent is 
geschreven met zakelijke gegevens over het werk aan de ene kant en verhalen aan de andere kant. 
De cijfers worden van hun betekenis voorzien in de verhalen, portretten, foto’s etc. en deze op hun 
beurt worden gekwantificeerd in de geregistreerde aantallen en andere harde gegevens.  
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Deze manier van verantwoorden geeft een reëel, betekenisvol en ook rijk beeld van het geleverde 
werk en omvat dus een verantwoording achteraf. Het werk beweegt mee met de levens van mensen 
en blijft daarom voortdurend in ontwikkeling.  
 
Daarnaast levert de Stichting jaarlijks een door de accountant goedgekeurd financieel jaarverslag aan 

dat voldoet aan de Utrechtse Voorwaarden voor Good Governance en aan het verantwoordings- en 

controleprotocol van de Gemeente Utrecht.  De verantwoording naar de fondsen wordt ook door het 

jaarverslag en het financieel jaarverslag gerealiseerd. Specifieke projectfinanciering kent soms nog 

een aparte verantwoording. 
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Concreet verzoek tot financiële ondersteuning  

Voordat we ons concrete verzoek doen, geven we inzicht in de financiering door de gemeente 

Utrecht en andere bronnen in de afgelopen jaren: 

 Jaartal  Bijdrage 

Gemeente 

Utrecht 

Bijdrage mn vanuit 

diverse 

identiteitsgebonden 

fondsen: Kansfonds, 

woningcorporaties, giften 

en donaties 

Totale lasten  

2020 (begroot) 100.000 235.000 335.000 

2019 100.000* 

 

218.000 318.000 

2018  75.000  215.000 290.000  

2017  95.491  177.388 272.879  

2016  75.000  207.723 282.723  

2015  94.000  188.954 282.954  

*in 2019 is er naast dit bedrag nog een bedrag van het Inititatievenfonds beschikbaar dat mag 

worden ingezet.  

Bovenstaande bedragen zijn uit verschillende gemeentelijke subsidies verkregen, deels structureel, 

deels incidenteel en uit de diverse identiteitsgebonden fondsen en woningcorporaties 

Gezien de betekenis van stichting Buurtpastoraat Utrecht in de buurten waar de pastores werkzaam 

zijn en de doorwerking daarvan ook stadsbreed in allerlei samenwerkingsverbanden en 

overlegsituaties gericht op de meest sociaal kwetsbare buurtbewoners vinden wij een jaarlijkse 

subsidie van € 100.000 voor de periode van 2020-2025 reëel. 

Dit betekent dat ongeveer 1/3e deel van de totale kosten van de Stichting gedekt wordt door de 

Gemeente Utrecht en het overige 2/3e deel van de kosten worden gedekt met andere inkomsten. 

Dat zijn inkomsten door bijdragen van zowel lokale als landelijke fondsen, opdrachten voor derden 

en uit donaties en giften. 

We hebben bij deze inkomsten- stroom te maken met het gegeven dat de inkomsten van de 

identiteitsgebonden fondsen sterk onder druk staan vanwege dalende inkomsten van de fondsen 

zelf. Deze fondsen steunen juist al lang en trouw het werk van de buurtpastores. 

Utrecht, juni 2019 

Henny van Hensbergen, directeur stichting Buurtpastoraat 

 


