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De eerste 
mijlpaal bereikt
Lokalis is in 2015 gestart met als opdracht de basishulp aan 
Utrechtse gezinnen ‘eerder, dichtbij en op maat’ vorm te geven. 
Die transformatie is een proces van lange adem, waarmee 
we nog lang niet klaar zijn. Het afgelopen half jaar hebben 
we wel een mijlpaal bereikt: de explicitering van basishulp en 
daarmee het nieuwe vak van gezinswerker, is afgerond. Daarmee 
hebben we een duidelijk volgend fundament aan ons werk 
gegeven wat richting geeft aan het dagelijks handelen en de 
deskundigheidsbevordering van alle professionals. 

 

Vóór de decentralisatie in 2015 werd hulp aan kinderen, jongeren en 

gezinnen vaak gefragmenteerd en vanuit aanbod geleverd. Nu de gemeente 

verantwoordelijk is voor een groot deel van de hulp ligt de focus op het 

integraal ondersteunen van kinderen, jongeren en gezinnen, vanuit en binnen 

hun eigen leefwereld. De gezinswerkers van Lokalis ondersteunen gezinnen bij 

het duurzaam verbeteren van hun situatie, met hun netwerk van belangrijke, 

al dan niet professionele, anderen. Vanuit de praktijk hebben we dat nieuwe 

vak de afgelopen vier jaar steeds meer gestalte gegeven. Door de opgedane 

praktijkkennis ook te beschrijven maakten we deze goed toegankelijk voor alle 

gezinswerkers en ook voor externe collega’s.

Lokalis gaat daarmee een volgende periode in met een andere balans. 

Ontwikkelen zal altijd waardevol zijn. Maar is niet meer nodig in dezelfde mate. 

Hiermee kan ieders aandacht eenduidiger uitgaan naar het klanten steeds 

beter helpen realiseren van hun doelen en naar het versterken van de sociale 

basis. Daarvoor benutten we toenemend monitoringsinformatie die we zoveel 

mogelijk vergaren zonder extra administratieve lastendruk.

Marenne van Kempen Matthijs Riemens
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In de eerste helft van 2019 was dit de stand van zaken op de vier belangrijkste 

thema’s:

• tijdig hulp bieden: vergeleken met vorig jaar lukte het bij meer klanten 

om direct na het eerste contact kennis te maken en de ondersteuning ook 

aansluitend te bieden. 

• effectief reageren op ondersteuningsvragen: de veelvoorkomende 

ondersteuningsvragen die onze teams bij klanten tegenkomen liggen op het 

gebied van opvoeden en opgroeien (60%), financiën (20%) en participatie (15%). 

De gemiddelde klanttevredenheid wordt uitgedrukt in een ruime 8. Een deel 

van de ouders die zich onvoldoende geholpen voelden, heeft behoefte aan 

meer specialistische kennis van kindproblematiek aan tafel. 

Het aantal klanten met doelen op het leefgebied financiën is nog niet in lijn met 

het aantal Utrechtse inwoners met problematische schulden. In Ondiep werd 

daarom geoefend met de 2.0 versie van Vroegsignalering. 

• Sterke scholen en wijken: 10 VO-scholen evalueerden de 

kernpartneraanpak en concludeerden kansen voor verbetering op zowel 

gedrags- als systeemniveau. Op het PO kreeg het kernpartnerschap nader 

vorm binnen de ‘lerende netwerken’. In diverse wijken werden met ouders, 

de JGZ en DOCK, stappen gezet in het eerder ondersteunen van gezinnen om 

veel voorkomende problemen te voorkomen. In Overvecht bijvoorbeeld, was 

dat gericht op ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. In Vleuten op 

echtscheidingsproblematiek.

• garanderen van professionaliteit: in een steeds krappere arbeidsmarkt 

zijn we er in geslaagd onze formatie op peil te houden en de kennis van onze 

professionals te vergroten.
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Tijdig hulp bieden
Lokalis streeft ernaar dat gezinnen in Utrecht 
tijdig passende ondersteuning krijgen en 
problemen niet onnodig groter worden. Om 
die reden hebben we fysieke voordeuren 
in alle buurten en werken onze buurtteams 
jeugd & gezin samen met informele zorg, 
sociaal makelaars, huisartsen, scholen en de 
kernpartners van het onderwijs. 

In het afgelopen half jaar werd circa 12,5%  van de 

Utrechtse gezinnen ondersteund door de buurtteams 

jeugd & gezin. In absolute aantallen betreft het 14.500 

personen in 6.031 gezinnen. Daarmee laat het aantal 

nieuwe gezinnen dat een beroep doet op het Buurtteam 

voor het eerst een lichte daling zien. Doordat de 

gemiddelde begeleidingsduur stijgt, groeit onze actieve 

caseload echter nog altijd. Gemiddeld bedroeg onze 

actieve caseload dit eerste halfjaar circa 4.300 gezinnen. 

Een jaar geleden bedroeg dit aantal nog ongeveer 4.200.
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Zonder wachtlijst 

Om de toegankelijkheid te behouden en te versterken 

vinden wij een snelle start van de ondersteuning 

belangrijk. Alle buurtteams beogen daartoe de 

ondersteuning aansluitend op de kennismaking te 

laten starten, veelvoorkomende vragen ook collectief 

aan te pakken en hun deskundigheid op faciliterend 

hulpverlenen steeds verder te vergroten.

Bij een aanzienlijk deel van onze klanten lukte het om 

binnen 5 werkdagen na de aanmelding kennis te maken 

en direct aansluitend de ondersteuning ook te starten. 

Het gemiddeld aantal dagen tussen aanmelding en 

kennismakingsgesprek bedroeg 7,44 (in het eerste halfjaar 

2018 was dit 7,88).

Onze ambitie is om de ondersteuning direct aansluitend 

aan het kennismakingsgesprek te laten beginnen. 

Buurtteam Overvecht De Gagel heeft daarvoor een 

aanpak bedacht waarin enerzijds nieuwe aanmeldingen 

snel over de verschillende gezinswerkers verdeeld 

worden, en er anderzijds veel ruimte voor reflectie en 

samen leren is. Deze aanpak draagt duidelijk bij aan het 

werken zonder wachtlijst. Een aantal andere teams heeft 

* dit betreft cijfers van gezinnen die zich in 2018 hebben aangemeld
** dit betreft cijfers van gezinnen die zich in 2019 hebben aangemeld

deze werkwijze inmiddels overgenomen. Desondanks 

lukte het ons met name in andere delen van Overvecht 

en in de wijken Vleuten, de Meern en Leidsche Rijn nog 

niet om bij al onze klanten tijdig ondersteuning te starten. 

Het vinden van de juiste balans tussen vraag naar 

basishulp en beschikbare capaciteit is een voortdurend 

vraagstuk. Het afgelopen half jaar is uit interne interviews 

duidelijk geworden dat in de meeste wijken het werken 

zonder wachtlijst haalbaar is. In veel teams lijkt daarvoor 

nog ruimte in de caseload van net gestarte gezinswerkers 

of van mensen die terugkomen van verlof en hun 

caseload weer aan het opbouwen zijn. Om deze ruimte te 

verzilveren is de stabiliteit van teams van groot belang.

Daarnaast hebben we de afgelopen zes maanden 

verdere stappen gezet in deskundigheidsbevordering 

op het onderwerp ‘faciliterend hulpverlenen’. Dat is 

hulpverlenen gericht op duurzame oplossingen waardoor 

gezinnen zelfstandig verder kunnen of minder intensieve 

begeleiding nodig hebben. 

Ook door het ontwikkelen van een collectieve aanpak van 

vergelijkbare vragen van gezinnen, zorgen we ervoor dat 

Ons bereik was, overeenkomstig eerdere jaren, het grootst 

in de wijken Overvecht en Kanaleneiland. In wijken met 

een hogere SES-score als Leidsche Rijn, Vleuten, De Meern 

en Oost, is ons bereik relatief het laagst.



7 R APPORTAGE EERS TE HELF T 2019 S TICHTING LOK ALIS

Effectieve 
basishulp
De meeste ondersteuningsvragen die onze 
teams bij klanten tegenkomen liggen op 
het gebied van opvoeden en opgroeien 
(60%), financiën (20%) en participatie 
(15%). Ook zagen we veel vragen over 
veranderend ouderschap en veiligheid. We 
proberen hier steeds beter op in te spelen. 
De klanttevredenheid is met een gemiddel-
de van 8,2 stabiel en goed. Ook het per-
centage klanten dat het afgelopen half jaar 
bij afronding van de ondersteuning door 
het buurtteam aangaf zonder hulp verder 
te kunnen, bleef met 90 procent gelijk aan 
vorig jaar. 

Afhankelijk van de wijk hebben gezinnen vaak meer-

voudige vragen. Het afgelopen half jaar betrof dat 

in Overvecht 75 procent van de klanten, in West en 

Lunetten ging het om ongeveer 60 procent van de 

klanten en in De Meern had bijna 15 procent van de 

klanten vragen op verschillende leefgebieden.

Uit een analyse van onze gezinsplannen komt het bovenstaande beeld van de ondersteuningsvragen en de verschillen daarin per wijk 

naar voren.
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Vragen over opvoeden en opgroeien

Ook in de eerste helft van 2019 investeerden we weer 

veel in het verder verbeteren van de hulp bij opvoed- en 

opgroeivragen. We maakten de opgedane praktijkkennis 

op de leefgebieden opvoeden en opgroeien, psychische 

gezondheid en omgaan met beperkingen, op het 

LokalisPlein toegankelijk voor alle collega’s, in ieder 

buurtteam vervulde een aantal collega’s de rol van 

‘omdenker’, eenieder kon een ‘maatwerktafel’ inzetten, 

we werkten en leerden samen met de Extr@ teams en 

alle niet-Extr@ wijken kregen de beschikking over een 

vooruitgeschoven post van de 3 expertises binnen de 

specialistische jeugdhulp. Een groot deel van de gezinnen 

voelt zich goed geholpen door de buurtteams. Het 

deel van de ouders met vraagstukken op dit leefgebied 

dat minder tevreden is, mist specialistische kennis 

aan hun tafel over kindproblematiek. We zoeken onze 

verbetering in bij de opdracht van basishulp passende 

deskundigheidsbevordering, vooral in de vorm van 

samenwerking in de praktijk met de specialistische 

jeugdzorg. 

De ervaring met de Extr@ teams onderschrijft die lijn. Net 

als een deel van de ervaringen met de ‘vooruitgeschoven 

posten’ in de andere wijken. De collega van Altrecht 

in Hoograven bijvoorbeeld, en die van Timon in 

Dichters- en Rivierenwijk bieden veelvuldig consultatie 

aan gezinswerkers en aan ouders, dragen bij aan 

casuïstiekbesprekingen en voegen behandeling op maat 

toe waar zinvol. De komende maanden bereiden alle 

buurtteams zich verder voor op de komst van Spoor030 

en KOOS. Waarbij we vanaf de start stadsbreed gaan 

benutten wat geleerd is in de Extr@ wijken. 

Het vroegtijdig betrekken van specialistische hulp 

heeft de afgelopen jaren geresulteerd in een lichte 

(gemiddelde) daling van het aantal verwijzingen door 

gezinswerkers. In de eerste helft van 2019 was het aantal 

verwijzingen 610 keer, waarvan 526 maal in het kader van 

de Jeugdwet. Dit betekent dat we bij 10 procent van de 

gezinnen specialistische hulp bij de begeleiding hebben 

betrokken. 

Financiën

Met Vroegsignalering van schulden, de Kanteling 

Schulddienstverlening en de City Deal voeren we 

onderdelen uit van de gemeentelijke Actieagenda 

Utrechters Schuldenvrij. Deze aanpakken zijn 

bedoeld om schulden vroegtijdig te helpen oplossen 

en randvoorwaarden op ook andere leefgebieden te 

verbeteren. 

Vroegsignalering van schulden wordt in de 1.0 versie 

stedelijk uitgevoerd. We zien dat het aantal nieuwe 

gezinnen wat hierdoor wordt bereikt afneemt. In 

het eerste half jaar van 2019 werd, door beide 

buurtteamorganisaties, contact gelegd met 207 

huishoudens. 122 daarvan waren nog niet bekend bij 

een buurtteam. 12 van deze huishoudens koos voor 

verdere ondersteuning door het buurtteam. In aantallen 

wordt de interventie minder effectief nu hij langer wordt 

ingezet. In Ondiep is het afgelopen half jaar de 2.0 versie 

gestart. Er nemen meer signaalpartners deel, zoals de 

Percentage klanten dat zonder begeleiding verder kon

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-specialistische-jeugdhulp-eenvoudiger-en-in-de-buurt/
https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrechtse-specialistische-jeugdhulp-eenvoudiger-en-in-de-buurt/
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/beleid/werk-en-inkomen/2019-06-actieagenda-utrecht-schuldenvrij.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/beleid/werk-en-inkomen/2019-06-actieagenda-utrecht-schuldenvrij.pdf
https://www.nvvk.eu/l/library/download/urn:uuid:ce9bbe22-ed51-4222-96b1-69b87b31f6ea/2018+utrecht++pilot+vroegsignalering.pdf?format=save_to_disk&ext=.pdf
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betaald werk. In de uitvoering betrekken we uiteraard de 

relevante partners als DOCK, W&I en ADSU. 

In de eerste helft van 2019 hebben we, in samenspraak 

met de BTO Sociaal, het beschrijven van de opgedane 

praktijkkennis op Participatie afgerond. Via het 

LokalisPlein is deze nu stadsbreed toegankelijk. In 

het verlengde daarvan zijn er diverse vormen van 

deskundigheidsbevordering beschikbaar gemaakt voor 

teams, mede verzorgd door ervaringsdeskundigen. Ook 

hebben beide BTO’s, de gemeentelijke accounthouders 

jeugd en meedoen naar vermogen en W&I een plan van 

aanpak gemaakt voor het structureel vormgeven van 

driegesprekken tussen buurtteams, inwoners en W&I. In 

lijn met de motie over participatie die de gemeenteraad 

in mei 2019 heeft aangenomen.

Veiligheid

Naar aanleiding van de onvrede die een aantal ouders 

eind vorig jaar bij de gemeenteraad heeft geuit, over 

de hulp die ze van betrokken organisaties kregen bij 

vermoedelijke onveiligheid van kinderen, hebben we 

dit voorjaar met een aantal gezinswerkers uitgebreid 

stilgestaan bij onze eigen werkwijze en de ervaren 

samenwerking binnen de veiligheidsketen. We blijven 

enthousiast over de Utrechtse visie op werken aan 

veiligheid. Tegelijkertijd zien we dat deze visie hoge 

eisen stelt aan alle betrokken professionals en de 

uitvoering daarmee kwetsbaar is. En dat de gescheiden 

werkwijzen een reden hebben, maar ook een gebrek aan 

transparantie, kwaliteit en snelheid in de hand werken. 

In lijn met de evaluatie van de Jeugdwet (januari 2018) 

en het daaropvolgende VWS Actieprogramma Zorg 

voor de Jeugd (april 2018) experimenteren we samen 

met Samen Veilig Midden Nederland en de Raad voor 

de Kinderbescherming (RvdK) met een versnelling en 

een verbetering van de jeugdbeschermingsketen. In 

Nationale Complimentendag ging niet ongemerkt voorbij bij 
Lokalis 

zorgverzekeraar en de energieleverancier. Daarmee 

denken we een nieuwe groep inwoners te bereiken 

en het effect van de interventie weer te vergroten. De 

evaluatie van de 2.0 pilot is voorzien in het najaar.

Met de Kanteling Schulddienstverlening beogen 

buurtteams, I&A en W&I de schuldhulp- en 

dienstverlening toegankelijker en effectiever te maken. 

Als gezamenlijke start van hulp hebben gezinnen een 

driegesprek met W&I en het buurtteam. Steeds vaker 

zetten buurtteams en W&I na het driegesprek de hulp 

aan het gezin samen voort. Vanuit de ervaring dat een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid tot betere resultaten 

leidt. 

Participatie

Begin 2018 kregen beide buurtteamorganisaties van de 

gemeente een ontwikkelopdracht op participatie. De 

vraag was om in samenspraak met ook W&I te bepalen 

voor welke inwoners de buurtteams welke bijdrage 

kunnen leveren. In 2018 hebben de beide BTO’s hun visie 

aangescherpt. De buurtteams zijn er voor alle inwoners 

met participatievragen. We beogen hen te ondersteunen 

bij het bepalen van hun perspectief en het in beeld 

brengen van hun talenten. Participatie heeft vanuit onze 

rol en positie dus de breedte van ‘activering’ tot

https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=7ca198e0-67ac-4975-9598-61bc0e5a3ddd


10 R APPORTAGE EERS TE HELF T 2019 S TICHTING LOK ALIS

Klachten

De inhoud van klachten bij Lokalis is divers. We zien wel dat 

verwachtingen over wat het buurtteam wel en niet doet een 

terugkerend thema is. Ons uitgangspunt is dat we klachten 

zoveel als mogelijk ‘binnen het normale’ oplossen. Dat 

begint bij het opstellen van het gezinsplan. Gezinswerkers 

ondersteunen klanten bij het bepalen en formuleren van 

hun doelen en maken in het plan afspraken over wat 

er nodig is om de doelen te bereiken. Hiermee wordt 

overeenstemming bereikt over de oplossingsrichting. Het 

gezinsplan bevat ook vragen over de kwaliteit en het effect 

van de hulp en de samenwerking met de gezinswerker. Er is 

dus altijd zichtbaar ruimte voor feedback en het bespreken 

van eventuele onvrede. Door regelmatig te toetsen en te 

evalueren proberen we zo laagdrempelig mogelijk frictie of 

onvrede te bespreken. 

Als klachten niet binnen het normale opgelost kunnen 

worden dan hebben we een klachtprocedure. Vaak begint 

een klachtgesprek bij de gezinswerker. De teammanager 

of in enkele gevallen de directie ondersteunt of bemiddelt 

hier eventueel bij. Deze klachten registreren we en in het 

afgelopen half jaar waren dat er ongeveer 25. Daarnaast 

attenderen de buurtteams jeugd & gezin de klant actief op 

de externe Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland 

Buurtteam West werd door een zeer tevreden klant, samen met 
wethouder Everhardt, in het zonnetje gezet.

(KJMN). Klanten kunnen ook altijd een beroep doen op 

een onafhankelijke klantondersteuner van het AKJ. Het 

doel van de klachtenbehandeling is de relatie tussen de 

klant en het buurtteam te herstellen en de klant alsnog 

goed te helpen. Daarnaast zijn het voor de buurtteams 

ervaringen om van te leren.  

samenspraak met de gemeente Utrecht gebeurt dat in 

een pilot in Overvecht. De insteek is dat het doel van 

kind en gezin en niet primair de afzonderlijke werkwijzen 

voorop staat. De deelnemers hebben daartoe tijd voor 

reflectie op hun eigen en hun gezamenlijke handelen. De 

ervaring in deze pilot leert dat een meer gezamenlijke 

aanpak voor ouders inzichtelijker, en effectiever en 

sneller is. Het vroegtijdig, samen met ouders, betrekken 

van de RvdK is daar een voorbeeld van. Recent heeft de 

landelijke regiegroep Jeugdigen Beter Beschermd van het 

ministerie van Justitie en Veiligheid deze pilot verkozen 

tot een van de zes pilotlocaties voor het realiseren van 

een effectievere jeugdbeschermingsketen.

De aangescherpte werkwijze in de 

jeugdbeschermingsketen waarmee in Overvecht wordt 

geëxperimenteerd vraagt om wetswijzigingen en is in 

de breedte dus nog lang geen dagelijkse praktijk. In 

de tweede helft van dit jaar zetten we ons in om die 

onderdelen die wel toepasbaar zijn stadsbreed in te 

zetten, hand in hand met het intensiveren van het samen 

leren door de betrokken organisaties. We nodigen ook 

Spoor030 en KOOS uit daar in de voorbereiding al op aan 

te sluiten.
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Sterke scholen en wijken
Een beweging naar voren maken betekent dat 
we proberen er eerder bij te zijn als kinderen, 
jongeren en ouders met vragen zitten waar 
ze zelf niet uitkomen. En dat we bij wijze van 
primaire preventie bijdragen aan sterke scholen 
en wijken. Het afgelopen half jaar is met een 
aantal VO-scholen de kernpartneraanpak 
geëvalueerd. En in een aantal wijken zijn samen 
met ouders, de JGZ en DOCK stappen gezet in 
het eerder ondersteunen op veelvoorkomende 
problematiek, om verergering te voorkomen. 

 
Kernpartneraanpak op scholen

Met 10 VO-scholen en hun kernpartners werd 

deze periode met hulp van Hiemstra & De Vries, de 

kernpartneraanpak geëvalueerd. Er werden leersessies 

gehouden met als centrale vragen hoe de ondersteuning 

nu is georganiseerd en hoe deze verder kan worden 

versterkt. Mogelijkheden voor verbetering zijn 

geconcludeerd op gedrags- en op systeemniveau. De 

tweede helft van het jaar gaan we op basis hiervan 

benutten om allereerst onze gezamenlijke sturing op het 

kernpartnerschap - in plaats van op de vier afzonderlijke 

organisaties - te versterken. Ook zijn gemeente en 

kernpartners in gesprek over het effectiever oppakken 

van systeemproblemen. Met gebruikmaking van de 

ervaringen met de maatwerktafels binnen de City Deal 

Inclusieve Stad en de variant die wordt uitgevoerd met de 

specialistische jeugdzorg.

Onder aanvoering van het samenwerkingsverband PO 

kreeg het kernpartnerschap met scholen voor primair 

onderwijs het afgelopen half jaar concreter vorm in 

het bijdragen aan de vijf ‘lerende netwerken’ die twee 

keer per jaar bij elkaar komen. Samen met de intern 

begeleiders van scholen werken we aan verdieping op 

inhoud en samenwerking rondom een bepaald thema. Zo 

verzorgden de buurteams de afgelopen keer het thema 

kindermishandeling en veiligheid, mede naar aanleiding 

van de veranderingen in de Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

Ook op het MBO werd de Meldcode kindermishandeling 

en huiselijk geweld door ons onder de aandacht gebracht, 

het gesprek over de verantwoordelijkheid van de MBO’s 

bij signalen van huiselijk geweld gestimuleerd en zijn 

er afspraken gemaakt over ieders rol en opdracht bij 

huiselijk geweld.

Daarnaast werkte het buurtteam MBO samen met MBO 

Utrecht, onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en het 

Trimbosinstituut aan samenhangende ondersteuning 

aan jongeren met psychische problematiek. Om 

schooluitval te voorkomen en maatschappelijke 

participatie te bevorderen. De onderzoeksresultaten 

onderschrijven het belang van op school toegankelijke 

basishulp en de gewenste nabijheid van ook GGZ-zorg. Dit 

laatste is op het MBO door samenwerking met Fivoor en 

sinds kort ook met de Opvoedpoli georganiseerd.  

http://www.awtjutrecht.nl/projecten/integrale-hulp-voor-mbo-studenten-met-psychische-problemen
http://www.awtjutrecht.nl/projecten/integrale-hulp-voor-mbo-studenten-met-psychische-problemen
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De ‘collectieve aanpak basishulp’ is een verwante vorm van wijkgerichte preventie. In april 2019 zijn onze teams met ouders 

en de JGZ gestart met oudergroepen ter bevordering van gezondheidsvaardigheden met het oog op een gezond gewicht, 

het voorkomen van schoolverzuim en de voorbereiding op veranderend ouderschap. Daarmee bereiken we vooral dat er 

een aanpak is passend bij de vraag van ouders en dat we samen met ouders en één of meerdere partners ontwikkelen. Ook 

draagt het bij aan netwerkversterking van zowel ouders als partners in de wijk. Duurzame samenwerking in de wijk, samen 

oplossingen bedenken en preventiever werken krijgt toenemend plaats in het werk van de buurtteams.

Doelgericht samenwerken vanuit de 
wijkalliantie

Om in samenwerking met inwoners en partners ‘de 

beweging naar voren’ verder te versterken hebben 

we met de JGZ, de geïntegreerde eerstelijnszorg 

(GEZ), DOCK en de twee buurtteamorganisaties een 

‘wijkalliantie’ gesloten. Vanuit de ambitie dat we wijken 

duurzaam willen helpen versterken en dus trends willen 

doorbreken. En vanuit de wetenschap dat deze partijen 

daar in ieder geval in alle wijken een rol in hebben te 

spelen. 

Vanuit de alliantie ondersteunen we waar dat iets 

toevoegt het formuleren en realiseren van gezamenlijke 

opgaven en ondersteunen we het samenwerken. 

Voorbeelden van wijkopgaven waar dit half jaar 

aan werd gewerkt zijn het verminderen van 

ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen in 

Overvecht, gezondheidsklachten in Noord West en 

armoede in Kanaleneiland.  Op basis van de opgedane 

praktijkervaring werden de uitgangspunten voor thema 

gericht samenwerken geëxpliciteerd. Ten dienste van ook 

de andere wijken in de stad.

Uitgangspunten themagericht samenwerken en 
samen leren in de wijk .
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Met de afronding van de explicitering van 
basishulp heeft het vak van gezinswerker 
een duidelijk profiel gekregen. De daarvoor 
benodigde kennis en kunde is digitaal 
beschikbaar en vormt het vertrekpunt voor 
ieders werk, voor deskundigheidsbevordering 
en voor een nieuw functieprofiel. En het is 
tevens de basis voor het continu leren binnen 
Lokalis.  
 
Altijd met de klant

In januari 2019 heeft Lokalis een ervaringsdeskundige/

medewerker cliëntparticipatie aangesteld. Onder het 

motto ‘Altijd met de klant’ heeft deze medewerker de 

opdracht het perspectief van de klant een stevige positie 

binnen Lokalis te geven. Hij is bezig met het oprichten van 

een cliëntenraad en geeft workshops over cliëntgericht 

werken. Ook is hij betrokken bij de werkgroep Vakman-

schap van de Associatie Wijkteams en organiseert input 

voor de strategische agenda van de Academische Werk-

plaats Transformatie Jeugd Utrecht. 

Ook inzet van de eigen ervaringsdeskundigheid van  

gezinswerkers bij klanten maakt deel uit van onze werk-

praktijk. In juni woonden zo’n twintig professionals een 

door ons zelf georganiseerde masterclass hierover bij.

Garanderen van professionaliteit
Informatie

Nu we als organisatie een nieuwe fase zijn ingegaan, 

stoppen we niet met ontwikkelen, maar verschuiven we wel 

meer capaciteit naar de uitvoering. We ondersteunen die 

uitvoering bovendien met steeds betere sturingsinformatie. 

Daarvoor zijn we gestart met het maken van wijksheets die 

de situatie van de wijk en de voortgang op gestelde doelen 

in beeld brengen. We krijgen daarmee beter zicht op de 

vraagstukken in wijken en op de bijdrage die buurtteams 

leveren.
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Functie gezinswerker

De explicitering heeft opgeleverd dat de gezinswerker 

een duidelijk profiel heeft gekregen. Op basis daarvan 

zijn we in de eerste maanden van 2019 gestart om dat 

profiel om te zetten in een nieuwe functiebeschrijving, 

die recht doet  - en richting geeft aan  - het dagelijks werk 

van onze gezinswerkers. We passen ook ons functiehuis 

aan op de nieuwe functiebeschrijving. Als derde pijler in 

dit geheel brengen we onze deskundigheidsbevordering 

in lijn met hetgeen we geëxpliciteerd hebben.

Formatie & Aanpak ziekteverzuim
 

In een steeds krappere arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd 

onze formatie hoger en stabieler te maken. Het verloop 

onder gezinswerkers bedraagt gemiddeld circa 3 fte per 

maand (totaal begrote formatie 267 fte). Het lukt voorals-

nog in voldoende mate om dit verloop op te vangen met 

nieuwe medewerkers. Het ziekteverzuim bij Lokalis be-

droeg gerekend over een jaar terug vanaf 30 juni 2019 

7,4%. Vergeleken met een jaar eerder is dit een stijging van 

één procent. Door het starten van de samenwerking met 

een nieuwe arbodienst en bedrijfsarts investeren wij in het 

terugdringen van het ziekteverzuim. Dit levert concreet 

extra capaciteit op en helpt bovendien de stabiliteit van de 

teams te vergroten. 

Stichting Lokalis
Joseph Haydnlaan 2a

3533 AE UTRECHT

tel: 030 7400500
KvK: 61370630

www.lokalis.nl
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