Vernieuwend Welzijn in Oost
Per 1 augustus 2013 zijn nieuwe organisaties met de uitvoering van het sociaal makelaarschap, de
informatievoorziening en cliëntondersteuning, de educatie van jonge kinderen in de voorscholen, de
jeugdhulp en sport in de wijk aan het werk gegaan.
Per 1 augustus 2013 verzorgen de volgende organisaties het welzijnwerk in de wijk Oost
Onderdeel
Sociaal Makelaarschap

Gebied
Oost en Zuid

Organisatie
Vooruit hart voor Zuid - Oost
www.vooruit.nl

Informatie en
Cliëntondersteuning

Utrecht

U Centraal
www.u-centraal.nl

Voor- en vroegschoolse
educatie

Utrecht

Spelenderwijs Utrecht
www.spelenderwijsutrecht.nl

Jeugdhulp

Utrecht

Jes 030
www.jes030.nl

Jongerenwerk

Utrecht

JoU
www.jou-utrecht.nl

Sport in de wijk

Utrecht

Harten voor Sport
www.hartenvoorsport.nl

Voor de verhuur en het technische beheer van de ruimten in welzijnsaccommodaties (zoals
buurthuizen en speeltuinen) is vanaf 1 augustus 2013 niet meer de welzijnsorganisatie maar de
Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO) verantwoordelijk. Het sociaal beheer van de
welzijnsaccommodaties wordt veel gevallen uitgevoerd door de organisaties voor sociaal
makelaarschap.
De welzijnsaccommodaties zijn per augustus 2013 ook opgedeeld in een A, B of C categorie, de
zogenoemde labels. Deze labeling is van invloed op de tarieven en subsidies voor het gebruik van de
ruimte in de betreffende welzijnsaccommodatie. Voor meer informatie verwijs ik u naar het overzicht
(PDF) of naar www.utrecht.nl/vernieuwendwelzijn/hurenwelzijnsaccommodaties
Naast dit overzicht geeft de digitale U Gids www.ugids.nl veel informatie over waar men terecht kan
met vragen en/of hulp over financiën, gezin & relatie, wonen, meedoen, vrijwilligerswerk, psychische
gezondheid, zorg & mantelzorg, eenzaamheid en conflict.
Hieronder vindt u een gespecificeerd overzicht van de verschillende onderdelen van het vernieuwend
welzijn in Oost, met contactpersonen, spreekuren, locaties en labeling. Bezoek voor de meest actuele
en uitgebreide informatie de website van deze organisaties.

Oost nwbrv2(Emiel Brisco)

Wie doet wat per 1 augustus 2013 in de wijk Oost op het gebied van Vernieuwend Welzijn (VW)?

Sociaal Makelaarschap
en Speeltuinen

Organisatie
Vooruit hart voor Zuid Oost
www.vooruitutrecht.nl

Contactpersoon
Arjan Driessen

Contactgegevens
arjandriessen@vooruitutrecht.nl
06 4178264

Informatie en
Cliëntondersteuning

U Centraal
www.u-centraal.nl

Jan van Gameren

j.vangameren@u-centraal.nl
06 10788970

Voor- en
vroegschoolse educatie

Spelenderwijs Utrecht
www.spelenderwijsutrecht.nl

Diana Tak

d.tak@spelenderwijsutrecht.nl
030-8201462 (ma/di/do/vr)

Jeugdhulp

Jes 030
www.jes030.nl

Carla Gobits

c.gobits@jes030.nl
06 53498680

Jongerenwerk

JoU
www.jou-utrecht.nl

Durmus Ali Can

durmus.can@jou-utrecht.nl
030 2361919

Sport in de wijk

Harten voor Sport
www.hartenvoorsport.nl

Linda Vermeer

linda@hartenvoorsport.nl
06 52372503

De locaties en contactpersonen per onderdeel VW
Welzijnsaccommodatie
en label

Adres

Organisatie en
contactpersoon

Contactgegevens

Sterrenzicht
Label B

Keerkringplein 40
3582 PM

Stichting Vooruit
Dick Haaksman

dickhaaksman@vooruitutrecht.nl
06 39563935

Sichting Vooruit
Johan Pols
Organisatie en
contactpersoon

johanpols@vooruitutrecht.nl
06 81032868

U centraal
Jan van Gamerem
j.vangameren@ucentraal.nl
06 10788970

Donderdag van 9.00 tot 11.00 uur

Informatie en
clientondersteuning

Locatie
Buurtcentrum
Sterrenzicht
Keerkringplein 40
3582 PM Utrecht

Spreekuurtijden

