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Inleiding 

2021 was een bewogen jaar. Corona heeft voor kwetsbare wijkbewoners veel negatieve gevolgen gehad, 
waarvan we de omvang nog niet kennen. Tegelijkertijd was het moeilijker deze groepen te bereiken 
vanwege de beperkende maatregelen. De projecten zijn desondanks doorgegaan, omdat de projectleiders 
snel en creatief hebben gereageerd op wat nog wel mogelijk was. Daarbij hebben we als voordeel dat we 
een kleine, flexibele organisatie zijn met een uitgebreid netwerk in de wijk. Voor veel deelnemers waren de 
bijeenkomsten een lichtpuntje in een moeilijke tijd:  
 
‘Het was een ontdekking voor mij dat ik weer van het leven ging houden’. 
‘Het geeft een gevoel van eigenwaarde’. 
‘Een positieve, warme boost in een zorgelijke, stressvolle tijd’.  
 
Daarnaast is 2021 het jaar geweest dat BlauwLicht inhoudelijk een belangrijke stap heeft gezet met de 
ontwikkeling van het project MIAB. In dit project versterken we de impact van onze fotografie-activiteiten 
in nauwe samenwerking met onze wijkpartners. Dan doen we door drempels voor deelname te verlagen 
en uit te breiden naar nieuwe doelgroepen en andere wijken. Kunstparticipatie heeft de kracht om mensen 
bij elkaar te brengen en onvermoede talenten zichtbaar te maken, zodat iedereen gezien wordt en mee 
kan doen. Dat is zeker in deze tijd geen luxe maar een waardevolle bijdrage aan een leefbare, gezonde wijk. 
 
Paulien van Haastrecht, 
voorzitter 
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1. Bestuur 

Het bestuur van Stichting BlauwLicht bestond gedurende 2021 uit de volgende leden:  
Voorzitter  Paulien van Haastrecht 
Secretaris  Sosja Rooijmans 
Penningmeester  Lyan Dijkstra  
 
De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd en genieten geen andere beloning dan een vergoeding van 
gemaakte kosten. Eind 2021 is de secretaris Sosja Rooijmans teruggetreden. Ze is begin 2022 vervangen 
door Saskia van den Toorn. 
 
BlauwLicht is een projectorganisatie, ontvangt geen structurele financiering en heeft geen personeel in 
dienst. Medewerkers worden op projectbasis ingezet als zzp’er, vrijwilliger of stagiaire. De projectleiders 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de projecten zijn Jacqueline Besemer en Jeanne Klaassen. 
De Stichting is in bezit van de ANBI status.  
 
Belangrijk aandachtspunt in 2021 voor het bestuur was voldoen aan de eisen van de nieuwe wet bestuur 
en toezicht rechtspersonen (WBTR). Daarmee moeten extra regels en procedures opgesteld worden om 
goed bestuur en financieel beheer te waarborgen. Inmiddels is dit proces afgerond. De stichting heeft een 
huishoudelijk reglement opgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd. 
 
 
2. Ontwikkelingen 
 
Er komt steeds meer aandacht voor de bijdrage die kunstparticipatie kan bieden aan welzijn, gezondheid 
en sociale cohesie. Stichting BlauwLicht levert hier al jaren een bijdrage aan, met name in de wijk Overvecht. 
Vanuit die expertise is een eigen methodiek ontwikkeld: Aanpak In Beeld, gebaseerd op de kracht van 
fotografie en een wijkgerichte benadering. De regeling Samen Cultuur Maken van het Fonds Cultuur 
Participatie (FCP) is ons dan ook op het lijf geschreven. De regeling stimuleert de samenwerking tussen 
cultureel en sociaal domein. Begin 2021 heeft BlauwLicht een aanvraag gedaan voor het project Meer 
Impact Aanpak In Beeld (MIAB). Met deze aanvraag willen we drempels wegnemen voor deelname aan 
onze activiteiten door nog betere samenwerking met onze partners en door uit te breiden naar andere 
wijken en nieuwe doelgroepen. De aanvraag is gehonoreerd waardoor we vanaf medio 2021 nieuwe 
stappen kunnen zetten. 
 
 
3. Activiteiten 
 
De projectleiders hebben zich in 2021 met name beziggehouden met de uitvoering van de cursussen In 
Beeld en met het project Kijk Overvecht en daarnaast met het opstarten van het MIAB-project.  
 
Cursus In Beeld, Overvecht 
BlauwLicht voert jaarlijks 4 x de cursus In Beeld uit in de wijk Overvecht, als onderdeel van de Sociale 
Prestatie van de gemeente Utrecht. In 2021 is er 1 extra (verkorte) cursus uitgevoerd omdat er, vanwege 
de beperkende coronamaatregelen, mensen op de wachtlijst stonden.  
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De cursus In Beeld duurt 12 bijeenkomsten en is bedoeld voor mensen met een kwetsbare mentale/fysieke 
gezondheid. Door middel van foto- opdrachten en het delen van verhalen ontdekken deelnemers waar ze 
nog wél energie en goede zin van krijgen.  
Groepsbijeenkomsten voor deze doelgroep konden in 2021 gelukkig gewoon doorgaan met inachtneming 
van de geldende corona-maatregelen. Deelnemers vertelden dat meedoen des te waardevoller was van-
wege toegenomen stress en eenzaamheid in coronatijd. 
 Wat we moesten aanpassen vanwege corona was de afsluitende expositie. Normaal wordt die bezocht 
door externe gasten zoals hulpverleners, familie en vrienden, dat was nu helaas niet mogelijk. Desondanks 
was de sfeer feestelijk met deelnemers die trots waren op hun ingelijste fotowerken en op de persoonlijke 
fotoboekjes, die de weerslag vormen van hun ontdekkingstocht.  
Werving van deelnemers voor de cursus verloopt met name via onze partners in de wijk: Buurtteam, POH- 
ers GGZ en steeds vaker via Lister en DOCK (welzijn op recept). Door de jaren heen hebben we een 
uitgebreid netwerk opgebouwd in de wijk. Hulpverleners zien wat de positieve effecten zijn van deelname 
en steunen ons bij de werving. 
 
De cursussen worden gegeven in buurthuis de Jager. De ingelijste foto’s van deelnemers met een 
persoonlijk verhaal, hangen daar in verschillende ruimtes. Ook is werk van deelnemers te zien op andere 
locaties in de wijk, zoals in buurthuis De Dreef.  
 
Zomerfotografie  
Er bleek bij de (ex)cursisten na afloop veel belangstelling te zijn om ook in de zomervakantie door te gaan 
met fotograferen. Dat hebben we georganiseerd door per mail wekelijks foto-opdrachten te sturen. De 
activiteit werd afgesloten met een gezellig bijeenkomst waarbij de foto’s werden gepresenteerd.  
Een van de cursisten, voor wie het fotograferen erg belangrijk was voor haar gezondheid, hebben we 
gekoppeld aan een vrijwilliger die met haar wekelijks op stap is gegaan. Dat werd erg gewaardeerd.  
 
Kijk Overvecht 
Het tweejarig project Kijk Overvecht liep tot midden 2021, met als doel het moois in de wijk Overvecht 
zichtbaar te maken door samen met wijkbewoners foto-activiteiten te organiseren.  
De uitvoering werd begin 2020 bemoeilijkt doordat groepsactiviteiten vanwege de coronamaatregelen niet 
meer mogelijk waren. Dat betekende dat een relatief groot deel van de uitvoering is doorgeschoven naar 
2021. De volgende activiteiten zijn in dat jaar uitgevoerd:  
 
Fotogroep-fotobijeenkomsten 
Een groep van 10 wijkbewoners uit de doelgroep heeft meegedaan met de maandelijkse bijeenkomsten en 
wandelontmoetingen in 2021. Deel uitmaken van deze groep en weer gezien worden betekent veel voor 
deze deelnemers, zoals ook te lezen in bijgaand artikel.  
De Fotogroep heeft geëxposeerd bij zorgcentrum Rosendael, stadsboerderij Gagelsteede en Fort aan de 
Klop. Daarnaast heeft de Fotogroep prachtige fotokaarten gemaakt die breed verspreid en verstuurd zijn. 
Op deze manier waren ondanks corona de foto’s op diverse plekken in de wijk zichtbaar en zijn er nieuwe 
contacten en verbindingen gemaakt.  
 
Fotoworkshops op locaties 
Met de fotoworkshops op locatie en bijbehorende tentoonstellingen laten wijkbewoners zien welke mooie 
(bewoners) initiatieven er in de wijk plaatsvinden:  
 
 
 



 
 
 

                  6 – Jaarverslag Stichting BlauwLicht 2021   

• Ouderen ontmoetingsgroep 
De sociaal makelaar van DOCK benaderde ons voor workshopbijeenkomsten met ouderen die door 
corona nauwelijks nog de deur uitkwamen. Aan de hand van foto’s en schrijfopdrachten hebben we 
niet alleen mooie gesprekken gevoerd maar zijn er ook nieuwe onderlinge contacten gelegd.  

• Catching Cultures Orchestra (CCO) 
Deze organisatie brengt wijkbewoners bij elkaar door samen te musiceren. Wij hebben fotoworkshops 
gegeven toen samenkomen weer kon. De deelnemers maakten foto’s en interviewden elkaar. De 
prachtige muzikale portretten met verhalen gebruikt CCO  bij het bekend maken en uitrollen van het 
muziekproject in de wijk. 

• Tienergroep/kunstroute 
De hebben fotoworkshops gegeven aan een tienergroep die wekelijks samenkomt in speeltuin 
Gagelsteede.  Met de tienergroep hebben we verschillende thema’s gefotografeerd zoals traditionele 
familierecepten, waarover de kinderen in gesprek gingen met hun ouders. Met een van de fotothema’s 
(Wild in de speeltuin), hebben de kinderen meegedaan aan een grote kunstroute in de wijk, georga-
niseerd door Zimhic. De foto’s zijn op grote doeken afgedrukt en buiten opgehangen. Het resultaat: 
trotse makers en veel kijkers.  

Presentaties en trainingen 
Het blijft nodig om de betekenis van kunstparticipatie in het sociale domein over het voetlicht te brengen. 
Iedereen begrijpt dat meedoen aan activiteiten een positief effect heeft op het welzijn. Maar vanuit onze 
ervaring weten we dat kunstparticipatie nog een stapje verder gaat; het raakt aan zingeving, emoties en 
relaties met anderen. Door het geven van workshops, trainingen en presentaties laten we zien hoe je 
fotografie kunt inzetten in de praktijk. Dat geeft niet alleen inspiratie maar zorgt ook voor ambassadeurs in 
het werkveld. Deze ambassadeurs kunnen op hun beurt collega’s en bewoners enthousiast maken voor 
kunstactiviteiten in de wijk. 
We hebben presentaties en trainingen verzorgd voor partners als DOCK, CCO en Buurtteam.  
 
Kunst ontmoet Welzijn, studiemiddag met eindexpositie 
We hebben het project Kijk Overvecht prachtig afgesloten middels een eindexpositie en een inspirerend 
studiemiddag op 24 juni bij Fort aan de Klop. De datum was goed gekozen; er mochten op dat moment 
weer wat grotere groepen bij elkaar komen. Er was veel animo maar op dat moment moesten 
bijeenkomsten tot 30 mensen beperkt blijven. De bijeenkomst had tot doel om gemeente, welzijn/ 
gezondheidsorganisaties en kunstenaars die actief zijn in de wijk bij elkaar te brengen. We zijn aan de slag 
gegaan me de vraag welke stappen we kunnen ondernemen om kunst in het sociale domein te bevorderen. 
Daarnaast waren er inspirerende presentaties en een spetterend optreden van Catching Cultures. 
Met deze bijeenkomst hebben we een steentje bijgedragen aan de zichtbaarheid en betekenis van kunst in 
het sociale domein. Dat onderwerp leeft steeds meer, we zien dat terug in initiatieven vanuit de gemeente 
en in het beleid van onze samenwerkingspartners zoals DOCK en Lister.  
 
MIAB 
In het najaar is begonnen met de start van het project Meer Impact Aanpak in Beeld (MIAB). Daarbij lag het 
accent op: 
• Lerend netwerk opzetten met samenwerkingspartners: DOCK, Buurtteam, Overvecht Gezond en Lister. 

Met dit netwerk gaan we onderzoeken welke concrete stappen we kunnen nemen om drempels voor 
deelnamen aan de cursus In Beeld te verlagen.  
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• Netwerk opbouwen in Kanaleneiland; samenwerkingen starten om ook hier de cursussen In Beeld te 
kunnen starten en om te onderzoeken welke mogelijkheden en behoefte tot samenwerkingen er zijn.  
De opbouw van dit netwerk is goed verlopen waardoor de voorwaarden zijn gecreëerd om in 2022 
cursussen In Beeld uit te kunnen voeren en aan de slag te gaan met concrete samenwerkingsvragen. 

 
4. Bereik van de activiteiten  
 

Wijkbewoners  Actieve deelnamen aan activiteiten: 90  
Professionals  Bereikt middels trainingen en studiemiddag: 68 
Vrijwilligers  Betrokken bij activiteiten: 20 
Algemeen publiek Via exposities en verspreiding ansichtkaarten en posters: circa 2.500 

 
 
5. Communicatie 
 
Om de impact van deelname aan de cursus In Beeld duidelijk te maken zijn deelnemers geïnterviewd, met 
een inspirerend filmpje als resultaat. Het filmpje wordt regelmatig gebruikt bij presensaties en werving. Het 
filmpje is o.a. getoond bij een goed bezochte videosessie op 1sociaaldomein, met als onderwerp ‘Gezonde 
en leefbare wijken met cultuur’. De sessie was initiatief van het LKCA waarvoor de projectleiders als 
gastsprekers waren uitgenodigd. Bekijk hier de samenvatting.  

Een interview met projectleider Jacqueline Besemer is gepubliceerd in het blad Dreefnieuws (november).  
BlauwLicht maakt standaard haar activiteiten bekend via de eigen site, facebook, twitter en persberichten. 
Voor de werving van de cursus In Beeld worden flyers verspreid in de wijken en via de contactpersonen. 


