
Maatschappelijke Ontwikkeling 

Jeugd. Zorg en Veiligheid 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 286 59 99 

www.utrecht.nl 

 

Stichting Lokalis 

M van Kempen 

Haydnlaan 2a 

3533 AE  UTRECHT 

3533AE2a 

   

 

Behandeld door W.J. de Jong Datum 2 oktober 2020 

Doorkiesnummer 030 - 28 68308 Ons kenmerk 8023363 

E-mail wytse.de.jong@utrecht.nl Onderwerp Indienen jaarplan en begroting 

t.b.v. subsidie 2021 Bijlage(n) Geen  

Uw kenmerk  Verzonden  

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 

vermelden 
  

  

Geachte mevrouw Van Kempen, 

 

De Stichting Lokalis ontving in 2018 een beschikking voor de uitvoering van de basishulp aan jongeren 

en gezinnen in Utrecht in de periode 2019-2024. Zoals afgesproken vragen wij u jaarlijks om een plan 

voor het komende jaar voor de uitvoering van deze opdracht. Naast de ontwikkelopgaven uit de 

beleidsregel Buurtteamorganisatie Jeugd en Gezin 2019-2024 Utrecht (en de genoemde opdracht0 

geven wij een aantal aandachtspunten mee. Deze zijn onder meer gebaseerd op onze kwartaal 

gesprekken en regelmatige overleggen. Verder geven wij aan wat wij van u verwachten gelet op de 

voorgenomen tussenevaluatie medio 2021 (uitvoering motie 256).  

 

Wij verzoeken  u om in uw jaarplan in elk geval de volgende aandachtspunten op te nemen: 

  

• Corona 

Het coronavirus is helaas nog steeds onder ons en heeft een grote impact op onze samenleving en 

ons gedrag. Corona en de bijbehorende maatregelen leidt tot grote maatschappelijke gevolgen 

vooral voor kwetsbare bewoners, jongeren die perspectief verliezen en sociaaleconomisch 

zwakkere wijken. Hoe speelt Lokalis in op de gevolgen van deze crisis? Hoe past ze haar 

dienstverlening aan op de huidige ontwikkelingen en de nieuwe werkelijkheid? Welke creatieve 

manieren en aanpakken zijn denkbaar om de negatieve gevolgen van het coronavirus voor 

kwetsbare groepen (uitgestelde hulpvragen en nieuwe hulpvragen) te beperken, welke kansen ziet 

Lokalis om juist in deze tijd te versnellen?   

Wij zijn en blijven graag met u in gesprek, ook samen met andere partijen, over hoe nieuwe 

vormen van samenwerking die in de afgelopen periode zijn ontstaan verder kunnen worden 

ontwikkeld. Doel daarvan is onder andere de versterking van de beweging naar voren. Daarmee 

voorkomen we steeds meer dat relatief kleine ondersteuningsvragen uitgroeien tot grotere 

problemen. We blijven ook met u in gesprek over wat dit betekent voor uw inzet in 2021. 

 

• Wachttijden 

Een deel van de buurtteams kent een langere wachttijd tussen kennismakingsgesprek en start 

ondersteuning dan we met elkaar wenselijk vinden. Geef in uw plan concreet aan wat u zult doen 

om deze wachttijd terug te dringen.   
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• Inzet op versneld vernieuwen en bevorderen van gelijke kansen. 

In de stuurgroep van 14 september jl. hebben we besproken wat de ambities van de gemeente zijn 

om de impact van corona het hoofd te bieden. Dat doen we mede door ook de zorg ‘versneld te 

vernieuwen’. Daarbinnen zijn met name de gelijke kansen van het jonge kind en de problematiek 

van kwetsbare jongvolwassen een aandachtspunt.   

Wij zien graag wat u zult doen om hier, ook in samenwerking met (wijk)partners, aan te werken.  

 

• Schulden & Armoede 

Corona leidt tot veel meer inwoners die te maken krijgen met acute en problematische schulden. 

De toelagen affaire heeft ook grote gevolgen gehad voor Utrechtse gezinnen. We vragen u in het 

kader hiervan én van de Actieagenda Utrechters Schuldenvrij te beschrijven hoe u hier in 2021 een 

vervolg aan zult geven. 

 

• Veiligheid 

Landelijk en regionaal is (on)veiligheid binnen gezinnen een vraagstuk. Utrecht is onderdeel van de 

pilot ketenversnelling. Wij vinden het belangrijk dat het voor gezinnen duidelijk is wat hun 

(rechts)positie is. Daarbij is van belang hoe de samenwerkende partners de veiligheid binnen het 

gezin -en de kracht van ouders hierin- nog beter kunnen faciliteren. Dit geheel is een 

ontwikkeltraject waar u samen met partners aan gaat werken en dat wij graag in uw jaarplan 

terugzien.  

 

• Ervaringsdeskundigheid / diversiteit / activering 

Wat zijn uw voornemens om meer ervaringsdeskundigheid aan te trekken en in te zetten? 

Wat doet u om (kennis van) culturele diversiteit in de buurtteams te vergroten?  

Welke inzet leveren de buurtteams ten behoeve van de activering van inwoners met een afstand tot  

dagbesteding, vrijwilligers werk en/of betaald werk? 

 

Wij vragen u om op een actieve en constructieve wijze uw partners te betrekken bij het opstellen van 

uw jaarplan. Het college wil het leefklimaat verbeteren door de sociale samenhang in buurten en wijken 

te vergroten en ‘de beweging naar voren’ te maken. Dit is ook te lezen in de nota’s van uitgangspunten 

van Buurtteams, U-Centraal en Sociaal Makelaarschap en daarom hechten wij waarde aan deze 

samenwerking en afstemming. Dit geldt ook voor KOOS Utrecht en Spoor030.  

Ook vragen wij u om in co-creatie met ons, de BTO Sociaal, DOCK en U-Centraal de ingrediënten te 

bepalen voor een goede tussenevaluatie in 2021 op basis van het model Simons. 

 

Tot slot nodigen wij u van harte uit om punten die u zelf nog wilt toevoegen ook met ons te delen. Wij 

ontvangen uw jaarplan graag uiterlijk 15 november 2020. 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Utrecht 

  

 

 

 

Mevrouw G.R. Kuperus 

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

 


