
Terugblik bijeenkomst DOCK en Onderzoek 
 
Op woensdagavond 20 februari was de ruimte in het 3G centrum goed gevuld. Wat 
een hoge opkomst! Een extra warm welkom voor de leden die recentelijk zijn 
aangesloten of niet zo vaak in de gelegenheid zijn om te komen naar de 
bijeenkomsten: COV Zuilen, De Sjuut, Stella Maris en natuurlijk het 3G centrum, bij 
wie we deze keer welkom waren. Met gepaste trots stelt het 3G centrum zich voor. 
Het aan het 3G centrum verbonden cateringbedrijf ‘Mengelmoes’ verzorgde voor ons 
een heerlijke maaltijd. 
 

 
 
DOCK 
We starten de avond met een kennismaking met Jennifer de Vaal, transitiemanager 
bij DOCK. DOCK heeft per 1 januari alle sociaal makelaars van Utrecht 
overgenomen. Jennifer komt DOCK ‘voorstellen’ en de samenwerking met 
Dwarsverband / de initiatieven bespreken. DOCK heeft een duidelijke visie over wat 
ze belangrijk vinden en hoe ze samen willen werken met de partners in de buurt. 
  
Werk/buurtplannen voor 1,5 jaar 
Het eerste half jaar zet DOCK de lopende werkzaamheden van de sociaal 
makelaars gewoon door. Daarna willen ze met het team nieuwe werkplannen maken 
voor de daarop volgende 1,5 jaar (dus vanaf juli 2019). Dit betekent dat ze ook de 
stedelijke partners willen betrekken: hoe werken we samen? wat kan er beter? 
Daarnaast willen ze ook actief met bewoners in gesprek, ook die nog niet gebruik 
maken van de buurtinitiatieven.  
 
DOCK wil hiervoor een aantal sessies op wijkniveau gaan organiseren waarbij 
partners ook worden uitgenodigd. Voor de bewoners wordt een soort ‘buurt 



campagne’  gehouden, ook voor mensen die nog niet komen. Ze sluiten daarnaast 
aan bij de koffiemomenten die al in de wijk zijn. 
 
Visie op en samenwerking met bewonersinitiatieven 
Er zijn ontzettend veel bewonersinitiatieven in Utrecht. DOCK wil aanvullend zijn op 
de dingen die er al zijn. Als een initiatief het al goed doet, dan laat DOCK de ruimte 
aan hen. Het is goed om met elkaar af te stemmen en met elkaar te kijken naar wat 
is er nodig is. Daarin schuwen ze niet om iets nieuws uit te proberen, gewoon doen! 
Als professionals en bewonersinitiatief kun je elkaar goed aanvullen. Heb je een 
vraag waarvan je niet zo goed weet waar je daarmee terecht kan, stel die dan aan 
een sociaal makelaar. Hij/zij kan je verder helpen. 
 
Jennifer benadrukt dat dit de visie van DOCK is. De nieuwe medewerkers moeten 
daar nog wel in worden meegenomen, dus de insteek van de sociaal makelaars kan 
nog verschillen.  
De zelfbeheer initiatieven verschillen erg van elkaar, kijk goed naar waar ze nu 
staan, benadrukt Jan. Voor Lonnie is het belangrijk om niet als 
welzijnsaccommodatie benaderd te worden.  
Jennifer benadrukt dat het helemaal niet de bedoeling is om de ondersteuning over 
te nemen. Sterker nog, DOCK is heel blij met de zelfbeheer initiatieven in de wijk, 
dat jullie het zelf doen. Het lijkt DOCK goed om te kijken waar we elkaar kunnen 
aanvullen. De sociaal makelaars hebben een belangrijke toeleidingsfunctie naar de 
initiatieven. En tegelijkertijd kunnen de initiatieven weer terug verwijzen naar DOCK 
als het een heftige doelgroep is. DOCK zou hierin echt een verandering teweeg 
willen brengen met hoe het nu is, elkaar echt als partners te gaan zien. 
 
Miecke hoorde voorheen bij sociaal makelaars wel eens: ‘jullie worden toch geen 
concurrent van ons?’ Blij dat er nu een visie is die gericht is op samenwerking.  
Hans sluit zich hierbij aan. Als Dock deze visie waar maakt, dan is dat een tendens 
breuk met de situatie.  
 
In aanbesteding van Dock is ook opgenomen dat tot 20% van het budget  aan 
bewonersinitiatieven kan worden overgeheveld als zij taken uitvoeren die sociaal 
makelaars doen. Hans vraagt naar de mogelijkheden van dit budget. Jennifer licht 
toe dat dit de eerste twee jaar sowieso niet aan de orde zal zijn. DOCK gaat eerst 
‘bouwen’. Daarna is er ook meer ruimte in het budget via natuurlijk verloop. Hans 
vraagt of de zelfbeheer initiatieven daar in mee zouden kunnen denken? Ja graag! 



 
Aanspreekpunt voor de initiatieven 
DOCK organiseert zich graag zo lokaal mogelijk. In elke wijk is er een 
contactpersoon en (straks) zijn er 3 managers voor de hele stad. Als je er lokaal niet 
uitkomt, dan kan je ook contact met hen opnemen. Jennifer is dus niet het 
aanspreekpunt, maar mocht je er niet uitkomen dan kan ze je mogelijk 
doorverwijzen.   
 
Even voorstellen  
Sarah zal vanaf mei tot september met zwangerschapsverlof gaan. Joeri van de Riet 
zal vanaf mei tot half juli een deel van haar taken overnemen. Hij stelt zich kort even 
voor tijdens de bijeenkomst.  
Ook onze nieuwe bestuursleden, Gerard Wolswijk (penningmeester) en Ine van 
Emmerik (lid), stellen zich voor. 
 
Evaluatie onderzoek welzijnsaccommodaties 
Tijdens het tweede deel van de avond bespreken we gezamenlijk het onderzoek 

naar de welzijnsaccommodaties in mede én zelfbeheer.  
 
Alle informatie over dit onderzoek en een weergave van wat we met elkaar hebben 
besproken, vind je op de website bij het thema ‘onderzoek’: 
http://www.dwarsverbandutrecht.nl/themas/onderzoek/. 

 

 


