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Trotse winnaar
Toegankelijkheidsprijs 2017!
Door: Anne-Rose (panelmedewerker)

Op 31 mei is het zover: de bekendmaking van
de winnaar van de Toegankelijkheidsprijs 2017
van de stad Utrecht. Deze wordt sinds 2015
jaarlijks uitgereikt aan een organisatie die zich
inzet voor toegankelijkheid voor alle Utrechters.
Na de koffie met appeltaart nemen we met
kloppend hart en knikkende knieën plaats in de
zaal. De jury heet ons welkom en we genieten
van prachtige muziek van de winnaars van vorig

Boven: links Christiaan en rechts Anne-Rose, met de
prachtige prijs! Een wisselbeker en een waarde cheque!

jaar: het Appeltaartconcert. Vervolgens worden
de presentatiefilmpjes van de genomineerden
getoond. Een vertegenwoordiger van AutiRoze
geeft een pakkende live-presentatie. De
spanning stijgt als wethouder Kees Diepeveen
het woord neemt. Hij benadrukt dat het wel een
competitie was, maar dat alle genomineerden
lof en waardering verdienden… ‘De 3e prijs…:
Vrijdag Museumdag’. ‘De 2e prijs…: DSVU Forza
Friends’… Ik voel lichte teleurstelling. Natuurlijk
was de nominatie al geweldig, maar toch… En
toen; ‘de 1e prijs…: Panel Meetellen in Utrecht!’
Gewonnen! Wat een ontlading. Uitzinnig van
vreugde feliciteren we elkaar. Een mooie bokaal,
bloemen, foto's en een enkele traan van geluk.
In een emotioneel dankwoord draagt Annette de
prijs op aan alle panelleden en aan Robert de
Mulder. Van deze panelmedewerker moesten wij
na een ernstige ziekte helaas afscheid nemen.
Dit is de kroon op ons werk. Alle panelleden:
dank jullie wel! Want Meetellen in Utrecht, dat
zijn we samen!
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Boven: het trotse Meetellen team samen met wethouder
Kees Diepeveen.
Onder: links Annette en Tinka, rechts Majid.

Armoedecoalitie

Dubbel afscheid: Annet en Olaf

Door: Anne-Rose (panelmedewerker)

Door: Annette (projectleider)

Majid en ik (Anne-Rose) zijn aangeschoven bij

Half juni combineerde Meetellen de

de Armoedecoalitie, omdat na het vertrek van

zomerlunch met een dubbel afscheid: stagiair

collega Bert er nog geen vervanging vanuit

Olaf rondde zijn tweede schooljaar MWD af

Meetellen was gekomen. In de Armoedecoalitie

en beleidsmedewerker Annet van den Akker

zijn, naast Meetellen in Utrecht, allerlei andere

ging met pensioen.

maatschappelijke organisaties en cliëntenraden

Olaf combineerde zijn stage met een

vertegenwoordigd, zoals het Leger des Heils en

onderzoek voor de gemeente Utrecht vanuit

de Tussenvoorziening. Doelen zijn: armoede

Academie van de Stad. Hij observeerde hoe

een gezicht geven, onderzoeken welke

de activering en begeleiding bij Meetellen

problemen armoede met zich meebrengt en

verliep en heeft ons mooie tips en tops

nieuwe ideeën en initiatieven ontwikkelen. De

meegegeven!

gemeente is nu bezig met het thema 'Gezond

Het afscheid van Annet is iets dat ons nog

rondkomen' en vroeg om onze ervaringen.

steeds een beetje pijn doet. Haar inzet als

Gebleken is dat armoede en gezondheid veel

beleidsmedewerker voor Meetellen is briljant

met elkaar te maken hebben.

geweest. Haar motivatie en liefde voor het

Gezondheidsproblemen kunnen schulden en

project en de doelgroep gaven ons keer op

armoede veroorzaken en omgekeerd kunnen

keer een boost en ze heeft enorm

schulden en armoede zorgen voor

bijgedragen aan onze bekendheid en

gezondheidsproblemen. Het is een ingewikkeld

erkenning binnen de gemeente Utrecht. Zij

vraagstuk waar geen pasklare oplossing voor is.

was onze ‘grande dame’ en we zullen haar

Geld is en blijft een probleem. Er zijn wel

inbreng altijd met ons meenemen. Natuurlijk

ideeën, zoals de 'Rijdende straattafel' of een

wensen we haar allemaal alle goeds toe voor

sociale supermarkt. Wil je meer weten over dit

deze welverdiende, nieuwe fase in haar leven!

onderwerp, kijk dan op:
www.armoedecoalitie-utrecht.nl.

5 jaar Meetellen:
prijsvraag op de paneldag!
Door: Tinka (projectassistent)

Op 26 oktober is het zover; we vieren ons
jaarlijkse paneldag! Op deze dag willen we
samen met jullie ook stilstaan bij het 5-jarige
bestaan van Meetellen in Utrecht. Dit doen we

Boven: Annet ontvangt een ere medaille. Links onder:
Olaf krijgt een ‘verdiepende vraag’ mee naar huis ;-)

onder andere met een heerlijk chique 3-gangen
diner, toneel, muziek en… een prijsvraag,
waarbij wij jou vragen om jouw persoonlijke
creativiteit in te zetten. We reiken aan het einde
van de avond drie prijzen t.w.v. in totaal €150,uit voor de beste/mooiste inzendingen!
Meer over deze prijsvraag en het aanmelden
vind je straks terug in de officiële uitnodiging
die je nog over de post van ons ontvangt.
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Even voorstellen

Cliëntervaringsonderzoek WMO

Door: Corrie (panelmedewerker)

Door: Anne-Rose (panelmedewerker)

Ik ben Corrie, 59 jaar. Sinds januari 2017 ben ik

De gemeente is verplicht om een keer per

panelmedewerkster bij Meetellen in Utrecht. Via

jaar onderzoek te doen naar ervaringen van

Guusje (een consulent van het buurtteam

haar inwoners met de WMO. Dit is de ‘Wet

Utrecht Overvecht Spoorzoom) ben ik bij WIJ3.0

Maatschappelijke Ondersteuning’. Hier maak

terechtgekomen. Angelique (trajectbegeleider bij

je gebruik van als je een medisch hulpmiddel

Wij 3.0) heeft gekeken waar ik goed zou passen.

nodig hebt, zoals een scootmobiel. Of als je

Zij heeft mij voorgesteld aan Meetellen.

in een beschermde woonvorm woont, of op

Ik ben geboren in Westbroek. Na mijn schooltijd

een andere manier ondersteuning nodig

ben ik gaan werken bij een voorganger van MEE

hebt. De laatste keer zijn erg weinig mensen

UGV als typiste en later als administratief

bereid geweest om aan dit onderzoek mee te

medewerkster. Per 1 augustus 2016 moest ik

werken. Het moet dit keer dus anders, zo

MEE UGV verlaten in verband met reorganisatie

besloot gemeente Utrecht. Daarom werden

en bezuinigingen door de veranderingen in de

bijeenkomsten door hen georganiseerd om

zorg. Vanaf 1985 woon ik in Utrecht en sinds

advies te vragen aan cliëntenraden,

augustus 2002 heb ik een LAT-relatie met

zorgaanbieders en natuurlijk ook aan

Andre. Mijn hobby’s zijn: dingen ondernemen

Meetellen in Utrecht! Er wordt nu gewerkt

met Andre, puzzelen in puzzelboekjes, hier en

aan een app, die mensen het hele jaar door

daar naar toe gaan, reizen met het OV. Daar is

kunnen gebruiken om hun mening te geven.

nu werken bij Meetellen in Utrecht bijgekomen.

Er moeten dan natuurlijk wel tablets

Het leukste bij Meetellen vind ik het invoerwerk

beschikbaar zijn op de locatie van de

in de computer. Ook krijg ik gelegenheid om

zorgaanbieder, zodat iedereen in de

andere dingen te oefenen, zoals afnemen van

gelegenheid is om bij te dragen aan het

enquêtes, het medepresenteren van uitkomsten

onderzoek. We houden jullie op de hoogte!

en telefonisch enquêtes afnemen. Zo leer ik er

Op de planning

ook weer dingen bij. Ook vind ik het heel fijn om
bij Meetellen weer collega’s te hebben. Je doet

Door: Tinka (projectassistent)

het samen. Ik vind het fijn om bij Meetellen in

Wat staat er bij Meetellen o.a. te gebeuren?
• 12 september: een grote presentatie
van ons onderzoek over de buurtteams.
• 20 september: start met het cliënttevredenheidsonderzoek voor Wij 3.0.
• 3 oktober: workshop op de conferentie
‘Een schat aan ervaring’ op het
Stadskantoor. Hoe werkt de
samenwerking bij Meetellen tussen
ervaringsdeskundigen en onderzoekers
van de gemeente Utrecht? Er wordt nog
een uitnodiging per mail verstuurd.
• 26 oktober: paneldag en viering
vijf jaar Meetellen! Met een diner en een
leuke prijsvraag…en team Meetellen
voert in samenwerking met het STUTtheater een toneelstuk voor jullie op.

Utrecht te werken.

Corrie (in het midden, in het rood) op de Stadsbrug met een
aantal van haar collega’s van team Meetellen.
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Meepraten bij Resto van Harte
Door: Natasja (panelmedewerker)

Eind mei waren we uitgenodigd door Resto
van Harte om mee te praten over het
onderwerp: werken in de wijk. Onder het
genot van een heerlijk diner namen wij hier
met veel plezier aan deel. Naast Meetellen
waren ook medewerkers van de Colour
Kitchen, de bibliotheek, ‘We All’ en mensen
uit de wijk aanwezig. Ik vond het een heel
gezellige avond. We zijn met elkaar van

Nieuwe onderzoekers

gedachten gewisseld en hebben nieuwe
ideeën opgedaan. In september komt er een

Door: Maartje en Jacko

herhaling. Dan zullen er meer organisaties

Hoi iedereen, wij, Jacko en Maartje, zijn al

bij zijn; deze keer viel de avond namelijk in

een paar maanden bij Meetellen aan het

de Ramadan.

werk. Sinds Loes is vertrokken als

Jolanda Panis en alle koks en medewerkers:

onderzoeker bij het team nemen wij haar

hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid!

plek in, naast Sandra. Jacko is vooral bezig
met het nieuwe onderzoek over
zelfredzaamheid (heb je ’m ook al ingevuld?).
Ook is hij regelmatig te vinden op de
Stadsbrug, misschien heb je hem al eens

Linksonder: Anne-Rose en Natasja aan het diner,
rechtsonder: Betty in gesprek met de koks van Resto van
Harte

gezien! Maartje zal vooral op de belangrijke
momenten aanwezig zijn. Zij ondersteunt
Jacko en Sandra bij al het onderzoek en geeft
advies. We vinden het allebei erg leuk om bij
Meetellen te werken en om samen met jullie
sociaal kwetsbare Utrechters een stem te
geven. Dat vinden wij ook heel belangrijk en
het is bijzonder om dit samen met jullie te
doen. Tot op de paneldag!

Colofon
Teksten: Anne-Rose de Bruijn, Corrie Lam, Natasja Mackaaij, Annette Schlingmann, Maartje Aangeenbrug-Boon, Jacko de
With en Tinka Wieringa-Wagenaar.
Foto’s: Annette Schlingmann, Sandra Schuitemaker en Tinka Wieringa-Wagenaar
Datum uitgave: augustus 2017

Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief van Meetellen in Utrecht, dan kunt u een e-mail sturen naar
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