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Project netwerk Overvecht: Zoek het talent in de wijk 
 
Aanleiding 
De wijkraad Overvecht gaat in het kader van Samen Stad Maken door als verbindend Wijkplatform 
Overvecht. 
Eén van de belangrijke punten in het actieprogramma Samen Stad Maken is dat de gemeente met de 
wijkplatforms beogen een netwerkorganisatie te introduceren die de verbinding legt tussen 
buurtorganisaties en de gemeente. 
 
Nu heeft de wijkraad Overvecht al een heel stevig netwerk. Dat blijkt o.m. uit het hoge aantal bezoekers 
van de wijkraadvergaderingen. Dat netwerk is een resultaat van jaren van zorgvuldig beleid.  
Toch kan het beter.  
Lang niet alle bewoners in Overvecht zijn in beeld bij de wijkraad en bij de gemeente. Ook samenwerking 
met ondernemers in het kader van participatie kan verder uitgebreid. 
De Wijkraad vindt het belangrijk om het aantal bewoners en ondernemers dat in beeld is te vergroten en 
hen aan te haken bij zijn netwerk. Daarvoor is nodig te weten wie er geïnteresseerd zijn om te 
participeren en op welke onderwerpen. Want niet iedereen wil in een organisatorisch verband zoals een 
wijkplatform zitting nemen met alle verplichtingen van dien. Wijkraadwerk is nl. wel vrijwillig maar niet 
vrijblijvend.  
Maar er zijn zeker bewoners die op onderwerpen die hen bijzonder interesseren of aangaan wel een 
steentje bij willen dragen en bij de wijk betrokken willen zijn. 
Hoe vind je die en hoe krijg je in beeld op welke onderwerpen zij betrokken willen zijn? 
 
De wijkraad wil zelf aan dit netwerk gaan werken om zich in de functie van verbindend wijkplatform te 
optimaliseren. 
 
Daarvoor is contact gezocht met onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth, dat de wijk Overvecht goed 
kent. Zij hebben verschillende succesvolle wijkraadplegingen voor de wijkraad uitgevoerd en zijn 
bovendien gespecialiseerd in onderzoek onder mensen met een migratieachtergrond. Zij beschikken over 
een etnopanel waarmee gebleken is dat zij de bevolking van Overvecht goed bereiken. Zij gebruiken ook 
methodes die in Overvecht aanspreken, waarin sprake is van een persoonlijke benadering. 
Labyrinth doet niet alleen onderzoek, zij doen ook ontwikkel- en adviestrajecten. En met name voor dat 
laatste heeft de wijkraad Overvecht hen om ondersteuning gevraagd. 
 
Doel 
Het doel is het vestigen van een netwerk in de wijk dat bijdraagt aan de participatiedoelstellingen van 
Samen Stad Maken en daarbij samenwerken met bestaande netwerkorganisaties in de wijk. Het wordt 
een zoektocht naar het talent in de wijk. 
Dit netwerk van talent zal bijdragen aan het Wijkplatform en zodoende aan het wijkbureau c.q. de 
gemeente Utrecht. 
Dit netwerk wordt ingezet om inzicht te krijgen in de knelpunten en succesfactoren rondom participatie 
in Overvecht en deze aan te kaarten bij de gemeente zodat het participatiebeleid verbreed en verdiept 
kan worden. Samenwerking met het wijkbureau is een belangrijke voorwaarde. 
 
 



2 
 

Werkwijze  
De wijkraad zal een werkgroep samenstellen, die het project begeleid en mede uitvoert. 
Samengewerkt gaat worden met organisaties in de wijk zoals DOCK, Power by Peers, DOK030. Verder zal 
samenwerking met  de wijkambassadeurs onderzocht worden en andere netwerken zoals 
ondernemersverenigingen. 
Labyrinth zal de uitvoering van het project ondersteunen met zijn projectexpertise en 
onderzoekservaring. De visie van Labyrinth is om mét mensen te praten en niet óver hen. Vanuit deze 
visie worden bewoners en samenwerkingspartners benaderd via persoonlijke en via 
focusgroepgesprekken.  
 
Sleutelfiguren en sneeuwbalmethode 
Gezocht wordt naar bewoners die veel invloed hebben in de wijk en/of veel mensen kennen, 
sleutelfiguren, die niet tot de usual suspects gerekend worden. Dit zal gebeuren in het bestaande netwerk 
van de wijkraad met de samenwerkende partijen in de wijk. Er zal een website voor geopend worden, er 
zullen promotiefilmpjes gemaakt worden en social media worden ingezet. 
Zo worden in eerste instantie 10 personen in de wijk geselecteerd, die door Labyrinth getraind worden 
om elk 5 bewoners te vinden die zich willen inzetten voor het netwerk. Deze sleutelfiguren verlenen 
toegang tot de groepen maar spelen ook een cruciale rol in het verkrijgen van data. Belangrijk subdoel is 
dat deze sleutelfiguren eigenaarschap ervaren binnen het onderzoek en de thema’s die worden 
aangesneden. Het onderzoek richt dan ook specifiek op de thema’s die relevant zijn voor de wijk en ook 
zodanig worden beoordeeld door bewoners en andere wijkactoren.  
De getrainde sleutelfiguren gaan elk weer op zoek naar een aantal nieuwe sleutelfiguren die getraind 
gaan worden om het netwerk uit te breiden.  
Zo ontstaat een sneeuwbaleffect waarbij het doel wordt om uiteindelijk 1250 personen aan te sluiten. 
De eerste sleutelfiguren zal een kleine incentive geboden worden. 
 
Rapportage 
De wijkraad wordt ondersteund door Labyrinth Bureau voor Onderzoek en Advies. 
Er zal een eindrapport door hen opgesteld worden met de inventarisatie van het netwerk, die gebruikt 
kan worden door het platform om de contacten te onderhouden en de verbinding in de wijk vorm te 
geven. 
 
 
 
 
Meer informatie: 
Els Wegdam 
e.wegdam@wijkraadovervecht.nl 
06-224 39 186 
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