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lda Thoenes (56) assistent-wijkmanager Overvecht, Dienst

Wijken, gemeente Utrecht, komt uit een sociaal en artistiek

milieu en beide kanten zie je bij haar terug. Mede dankzij haar

werk bij het WÍjkbureau verrijzen fonteinen en krijgen flats

fraaie schilderingen, maar ook de Wijkraad heeft haar warme

belangstelling. "ln Overvecht is veel initiatief. Het leefbaarheid-

budget wordt helemaal gebruikt!" Lees meer op pagina 24
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Schaal

4 Huwelijksassistent

5 Chauffeurburgemeester
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6 Werktuigbouwkundigmonteur
6 Secretarieelmedewerker

Z Consulent Wl\4O

7 ProjectmedewerkerP&O

Z Medewerkerbedrijfsbureau

7 Allround medewerker DIV

7 Medewerker educatie en communicatie

9 Functioneelapplicatiebeheerder

I 0 Projectleider 12

I 0 Senior medewerker bedrijfsbureau 1 3

I 0A Adviseur P&O l4
I I Procesversneller kinderopvang l4
ll Planoloog 15

I I Adviseur fin. planning en control I 6

I lA Teamleider bedrijfsvoering l7
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lnterview met

lda Thoenes

Door Frank Flippo

lda (56): "Mijn vader was socioloog, ongehuwde moeder met mijn eerste Hoe sta je nu in je werk?

mijn moeder tekenares. Als kind zat kind. Met de vader ben ik uiteindelijk lk blijf graag in utrecht werken. lk houd

ik op balletles en wilde balletdanseres roch getrouwd. ln l980 had ik mijn van de bijzonder vriendelijke sfeer hier'

worden. Een jaar wonen in Chana, rond eerste baan bij de lnspraakbegeleiding, Organisatorisch is er variatie, maar ook

I g6g, veranderde dat. Geconfronteerd gemeente Rotterdam. op huisbezoek praktisch: je spreekt zowel bestuurders als

met de armoede dacht ik: zo lang we bij mensen in te renoveren woningen. wijkbewoners. Het bewonersplatform en

in zo,n wereld leven, word ik geen Mensen informeren over onder andere de wijkraad vind ik erg de moeite waard!

kunstenaar maar werk ik aan sociale verhuisvergoedingen en herhuisvesting. Die mensen voelen zich betrokken bij hun

verandering. Alleen, mijn vader was Na vijf jaar in Rotterdam en na een wijk. overvecht heeft veel wiikinitiatieven,

al socioloog, dus die richting wilde intermezzo in Utrecht, volgden vijftien het leefbaarheidbudget wordt helemaal

ik niet op. Net zo belachelijk om het jaren stadsvernieuwing in Amsterdam' opgebruikt"

vak daarom niet te kiezen als om het Daar had ik verschillende banen: plan- ln mijn vrije tijd maak ik al jaren beeld-

daarom wel te kiezen, zei iemand. ning van bouwprojecten -onder andere houwwerken' Het geeft mij reflectie en

Dat opende mijn ogen en ik heb mij de wijk Nieuw-sloten-, openbare wer- rust. ln het bijzonder ben ik betrokken bij

de volgende dag ingeschreven als ken, pi-ojectmanagement en interim- de kunstprojecten in Overvecht' Zo heb ik

student sociologie. lk heb macro- werk. lk ben relatief snel verveeld, dus ondersteuning geboden bU een initiatief

sociologie gedaan; mijn specialisatie zoek ik een werkomgeving die regelma- om prachtige kleurenfoto's op de koppen

werd de stedelijke vernieuwing. tig nieuwe inzichten biedt. op een dag van enkele 1O-hoogflats te hangen. Die

zag ik een vacature Assistent-wijkmana- foto's zijn overigens allemaal in Overvecht

Wat deed Ghana met jou persoonliji<? ger in Utrecht, met alles wat me boeit: genomen. Een ander mooi project van

ln chana leerde ik dat als je te eten openbare Íuimte, stedelijke vernieu- mensen uit overvecht was het plaatsen

hebt, een dak boven je hoofd en jij wing, sociale problematiek. Het was van de fontein in Park de watertoren' Zo'n

en je dierbaren geen ernstige kwalen, tien voor 'l2, middernacht sloot de schuimtaart van klaterend water heeft ook

dat er dan altijd een volgende dag is inschrijving. Snel een mailtje heen- iets van weelde. Een mens leeft niet van

met nieuwe kansen.,' gejaagd en nu, zeven jaar later, zit ik brood alleen en de meeste mensen houden

Hoe sins je ,even verder? Ëlllfti,j;'il:il'.:lï,::il:3"i' Jlli"ïlïïïJ;;[:ïi::ïi:,i:;*]"
,,Toen ik afstudeerde was ik een bewust dat alleen maar beter is geworden." pelijk relevant zijn. Daar gaat het om!
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