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Inleiding 
We blikken terug op een jaar dat in grote mate in het teken stond van corona. De maatregelen en de 

effecten ervan waren voor veel jongeren en gezinnen belastend en hadden grote invloed op het 

werk van de buurtteams en alle andere organisaties in het sociaal domein. Corona zorgde niet 

zozeer voor nieuwe maatschappelijke opgaven, het scherpte de bestaande opgaven vooral aan: 

wegvallend werk zorgde voor toenemende financiële zorgen, de beperking van sociale contacten 

resulteerde bij een deel van de jongeren in somberheid, het thuisonderwijs bracht praktische 

problemen en leerachterstanden, en de toenemende draaglast zorgde bij een aantal gezinnen voor 

onveiligheid. De effecten van corona landden niet gelijkelijk in de stad. Bestaande verschillen 

werden en worden erdoor vergroot.  

Corona bracht naast zorgen ook goede zaken. De mate waarin we als inwoners van de stad bereid 

bleken elkaar te helpen was hartverwarmend en droeg substantieel bij aan het verhelpen van 

knelpunten. En de aard van de problemen maakten het grote belang en de waarde van de sociale 

basis heel zichtbaar. Ervaringen die we als stad zullen onthouden en waar we op verder zullen 

bouwen.  

Met het ineens afnemen van de vraag naar basishulp hebben de buurtteams jeugd & gezin het 

afgelopen jaar hard en met veel creativiteit gewerkt aan het toegankelijk blijven voor jongeren en 

gezinnen. Het effect van die acties liet op zich wachten, maar werd in de laatste maanden van het 

jaar merkbaar. Door het actief bevragen van al ‘onze’ gezinnen waren we goed aangesloten op hun 

actualiteit, konden collega’s elkaar onderling toerusten op de veranderde inhoud van de 

vraagstukken van gezinnen en droegen we als organisatie bij aan de agendering op stadsniveau. Op 

de drie maatschappelijk opgaven Bestaanszekerheid, Gelijke Kansen en Veiligheid bewezen de 

bestaande samenwerkingsverbanden hun waarde en werd veelal goed afgestemd actie 

ondernomen, zonder dat we onze leidende principes geweld aandeden of de koers uit het oog 

verloren. Als organisatie bleken we goed in constructief en creatief blijven handelen, het tijdig 

toerusten van professionals en het plaats blijven maken voor leren. En hadden we iets te leren in het 

uitspreken en blijkgeven van waardering voor de bijzondere en behoorlijk succesvolle inspanning die 

door alle collega’s werd geleverd. 

Terug- en vooruitkijkend brengt corona voor 2021 zorgen en kansen. Als samenleving gaan we 

herstellen van corona en de effecten van de maatregelen. Dat herstel zal naar verwachting een 

uitgestelde hulpvraag met zich meebrengen. De omvang en de duur van die vraag zijn slecht te 

voorspellen. Tegelijkertijd lijken we als stad, in de beweging ‘van verhelpen naar voorkomen naar 

versterken’, eindelijk echt toe te gaan komen aan een focus op versterken. Twee ontwikkelingen die 

makkelijk als tegengesteld van aard kunnen worden ervaren. Onder meer binnen het Versneld 

Vernieuwen-programma van de Gemeente Utrecht gaan we trachten ze goed hand in hand te laten 

gaan. 
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Toegankelijkheid  
Sinds 2015 steeg het aantal gezinnen dat door de buurtteams wordt begeleid jaarlijks gestaag. In 

vergelijking met andere regio’s maken in Utrecht veel gezinnen gebruik van zorg voor jeugd en is 

het bereik van de buurtteams daarbinnen groot. Met de komst van het coronavirus en de 

landelijke maatregelen daalde het aantal nieuwe aanmeldingen ineens en voor het eerst heel fors. 

We hebben op veel manieren getracht toegankelijk te blijven met lang uitblijvend effect. Het 

afnemende aantal nieuwe aanmeldingen stelde ons wel in staat het aantal gezinnen dat wachtte 

op hulp flink terug te brengen. Stadsbreed zagen we dit jaar een toename van de duur van 

begeleidingen. 

Bereik 
Met de eerste lockdown zagen we het aantal nieuwe aanmeldingen direct afnemen. 
In de periode maart tot en met december kregen we, over de hele stad bezien, 
ongeveer 1400 aanmeldingen minder dan in dezelfde periode in 2019, een daling van 
30 procent. De verschillen tussen wijken waren groot en niet goed verklaarbaar. 
Vergelijkbare wijken gedroegen zich op dit punt heel verschillend. We hebben op 
diverse manieren ingezet op het opnieuw toegankelijkheid maken van basishulp: 
stadsbreed communiceren over open voordeuren, het verspreiden van tassen met 
lockdown-speelgoed met daarbij informatie over hulp, in kernpartnerverband nauw 
samenwerken met de po- en vo-scholen, het aanschuiven bij online lessen op de 
mbo’s, het starten met avondklokspreekuren. Gezamenlijk met de gemeente en diverse partners 
startten we de campagne Hulp Nodig? Wacht niet, waarmee we online, op straat, via lokale radio en 
tv en per post aan Utrechters in de stad lieten weten dat zij met hun vraag bij verschillende 
organisaties terechtkonden. Acties waren deels succesvol. Maar echt herstel van de vraag liet lang 
op zich wachten en werd aan het eind van het jaar pas enigszins merkbaar.

 

Praktijkondersteuning huisartsen 

Volgend op de pilot Praktijkvarianten konden alle huisartsenpraktijken van de stad in 2020 kiezen 

voor de inzet van een gezinswerker van het buurtteam in de eigen praktijk. Concreet betekent dit 

dat een gezinswerker een deel van zijn of haar tijd werkt vanuit de praktijk, ten behoeve van 

consultatie, vraagverheldering en inzet van basishulp. Met de komst van corona werd van deze 

mogelijkheid maar heel beperkt gebruik gemaakt. Fysiek werken vanuit praktijken was in veel 

gevallen simpelweg niet mogelijk. Wel is er veel voorbereidend werk gedaan. In meerdere wijken 

hebben buurtteam en huisartsenpraktijk overlegd over de beoogde werkwijze. In de wijken die in de 
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pilotfase al een gezinswerker in de praktijk hadden, wordt inmiddels goed samengewerkt en een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor sociaal-medische basiszorg gevoeld. Sinds 2019 werken 

gezinswerkers in het gezondheidscentrum Bernadottelaan in Kanaleneiland Noord en de 

Huisartsenpraktijk (HAP) Ondiep. In januari 2021 starten we op de volgende praktijken: Necardreef 

in Overvecht, Gezondheidscentrum Lunetten en Julius Centrum locatie Vleuterweide. Er zijn 

voorbereidende gesprekken geweest bij HAP Homeruslaan (Oost-Binnenstad), HAP Bronkhorst 

(Vleutendorp), een tweede praktijk in Overvecht en de locatie Leidsche Rijn van het Julius Centrum. 

Contact met mbo-studenten 

Om onze toegankelijkheid voor jongeren verder te vergroten is het Buurtteam MBO uitgebreid naar 

meer locaties. Waar het team in 2019 op twee locaties aanwezig was, werkt het team in 2020 op alle 

zes de locaties van MBO Utrecht en ROC Midden Nederland. Met de sluiting van scholen zag ook dit 

buurtteam een daling in het aantal aanmeldingen. Om benaderbaar te blijven zocht het team op 

andere manieren contact. Er werd online voorlichting gegeven 

aan klassen en gezinswerkers waren aanwezig bij 

mentorlessen. Via Instagram, Facebook en nieuwsberichten 

op televisieschermen van de scholen liet het Buurtteam 

MBO weten hoe studenten via telefoon en WhatsApp contact 

met hen kunnen opnemen. Sinds oktober nemen de 

aanmeldingen weer toe. 

Snelheid 
De afnemende nieuwe aanmeldingen stelden ons in staat het aantal op 

basishulp wachtende gezinnen flink terug te brengen. In 2019 wachtten er 

meer dan vijfhonderd gezinnen en jongeren op hulp van het buurtteam. In 

2020 brachten we dat aantal terug naar minder dan tweehonderd jongeren 

en gezinnen.  

Onderdeel van de opdracht van de buurtteamorganisaties is om binnen vijf werkdagen na 

aanmelding een kennismakingsgesprek te voeren en ondersteuning aansluitend daaraan te starten. 

In 2020 voerden we met 80 procent van de gezinnen die zich aanmeldden binnen vijf werkdagen, of 

op het verzoek van het gezin later, het kennismakingsgesprek. In 2019 was dat met 85 procent van 

de gezinnen. De daling was een gevolg van de coronamaatregelen, die een aanpassing van de 

werkwijze vroeg. 

 

Aansluitend werd bij 88 procent van de klanten de ondersteuning binnen twee weken gestart, bij 93 

procent was dat binnen vier weken. Bij circa 8 procent van de klanten was de periode tussen 

aanmelding en start van de ondersteuning dus langer. Gemiddeld 60 dagen, in een enkel geval 

56%24%

14%

6%

Gemiddelde wachttijd 
kennismakingsgesprek

KMG <5 dgn

KMG >5 dagen op
verzoek van
aanmelder

KMG >5 dgn

Geen KMG

80%

8%

5%
8%

#dagen tussen kmg en start 
ondersteuning

1-5

5-15

15-30

30+



7 
 

8 

oplopend tot 120 dagen. Dit was vooral het geval in de wijken Leidsche Rijn, West, Lunetten en 

Overvecht Spoorzoom. In die wijken was veelal sprake van een groot aantal spoedaanmeldingen, 

waardoor mensen met minder urgente vragen soms lang moesten wachten. Het Buurtteam Vleuten 

had vorig jaar nog veel wachtenden. Onder meer door de inzet van een tijdelijk team halveerde daar 

de wachttijd. Ook in Hoograven, Overvecht De Gagel, Spoorzoom en West daalde de wachttijd flink. 

Naar aanleiding van de grote verschillen tussen wijken zijn we gestart met het intern voor alle 

collega’s zichtbaar maken (geanonimiseerd) van de stedelijke wachtlijst. Zodat gezinswerkers 

makkelijker een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de wachtlijsten van andere teams.  

Afsluiten 

Stadsbreed zagen we het afgelopen jaar een toename van de duur van begeleidingen. Deels 

door daadwerkelijk toenemende problemen bij jongeren en gezinnen. Deels werden 

gezinnen en gezinswerkers ook terughoudender in het afronden door de grotere 

onvoorspelbaarheid van de toekomst. Een ontwikkeling die recht doet aan de 

bijzondere situatie, maar die ook het vraagstuk van voldoende beschikbaarheid van 

hulp in het komende jaar op de agenda zet. In totaal hebben we ruim negenhonderd 

begeleidingen minder afgerond dan vorige jaren, dat is een daling van 17 procent.  

 

De redenen van afronding kwamen overeen met eerdere jaren. Begeleiding werd in 57 procent van 

de gevallen afgerond volgens plan en in nog eens 21 procent in overeenstemming vroegtijdig 

afgesloten. Na afronding van de begeleiding gaf 91 procent van de gezinnen en jongeren aan zonder 

hulp verder te kunnen. 
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Effectieve basishulp 
De buurtteams zijn er vanaf de start ‘om gezinnen te helpen bij het oplossen van de problemen 

van vandaag en het realiseren van duurzame verbetering’. Al snel na aanvang van de corona-

maatregelen vroegen we alle gezinnen die door een gezinswerker werden ondersteund wat de 

maatregelen voor hen en voor hun doelen betekenden. De ‘problemen van vandaag’ hadden deels 

een andere inhoud gekregen. Naast een veranderde inhoud van de hulpvraag maakten de 

maatregelen ook dat de vormen waarin we basishulp bieden, moesten worden uitgebreid. Zo 

werd corona voor collectieve vormen van hulp een onverwachte versneller. 

Voor veel gezinnen waren de effecten van corona belastend. Ouders en kinderen waren ineens 24/7 

samen thuis, kinderen en jongeren misten hun dagstructuur en bijbehorende sociale contacten, 

ouders combineerden werk en thuisonderwijs, het eigen netwerk was minder of niet beschikbaar, er 

ontstonden zorgen over het inkomen en het toekomstperspectief, aanvullende zorg was soms lastig 

te organiseren. Zeker gezinnen waarbinnen al sprake was van gedragsproblematiek van kinderen, 

psychische kwetsbaarheid van kinderen of ouders, relationele spanningen of echtscheiding, hadden 

hun handen vol. Tegelijkertijd waren er ook gezinnen die juist ontspanning ervoeren door de 

wegvallende agendadruk. En grote aantallen inwoners bleken erg bereid om elkaar te helpen. 

De problemen van vandaag 
Om aan te sluiten bij de directe behoefte van Utrechters startten er op wijk- en stedelijk niveau vele 

acties. Vanuit onze eigen organisatie, maar veelal in de samenwerking van scholen en de 

kernpartners van het onderwijs, Jongerenwerk Utrecht (JoU), DOCK en de buurtteamorganisatie 

Sociaal. Gezinswerkers maakten een inspiratiekit, waarin collega’s en ouders alle relevante 

informatie en hulpmiddelen snel konden vinden. Samen zetten we in op minder taalvaardige 

gezinnen actief informeren over corona, het beschikbaar hebben van opvang voor kinderen met erg 

zieke ouders, het ondersteunen van ouders bij het vormgeven van dagstructuur, op het organiseren 

van devices en thuisonderwijsmaatjes voor kinderen en jongeren, en op hulp en noodopvang voor 

kinderen met een onveilige thuissituatie.  

Nieuwe vormen van hulp 

Naast fysieke ontmoetingen thuis of op buurtteamlocaties startten we veel meer dan voorheen met 

chatten, bellen en beeldbellen, digitale groepsbijeenkomsten en voor alle inwoners toegankelijke 

webinars. Voor de individuele ontmoetingen stelden we een wegingskader op dat helpt bij het met 

iedere jongere c.q. gezin bepalen van de passende vorm van contact.  

De urgentie van corona en de noodzaak tot digitalisering bracht 

versnelling. Een van de oplossingen was het organiseren van 

webinars in plaats van fysieke bijeenkomsten. Een mooie 

bijkomstigheid was het laagdrempelige karakter en het grote 

bereik: sommige webinars werden door maar liefst 

tweehonderd Utrechters bijgewoond. 

In 2020 maakten we echt meters met de collectieve aanpak: een 

groepsgerichte vorm van samenwerken met gezinnen aan 

veelvoorkomende vragen in de wijk en op school. Ouders zijn 

altijd betrokken of nemen zelf het initiatief en we werken nauw 

samen met de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en andere partners. 

We hebben veel geïnvesteerd in het delen van het gedachtegoed 

van de collectieve aanpak. Binnen de eigen organisaties, maar 
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ook met andere partners, professionals en doelgroepen. Collectieve vormen van basishulp zijn 

kansrijk met betrekking tot versterken van gezinnen en jongeren. Dat zien we ook terug in de 

reacties van ouders die bijvoorbeeld webinars hebben gevolgd. In beginsel wilden zij graag een 

‘expert horen spreken’, maar gaandeweg bleek ook duidelijk de behoefte om onderling af te 

stemmen en steun te vragen aan hun vergrote netwerk.  

Kwaliteit van hulp 

Hoewel corona nogal wat denk- en ontwikkeltijd vroeg, ging de beoogde kwaliteitsverbetering van 

basishulp deels gewoon door. We richtten ons in 2020 op het komen tot een digitale omgeving 

waarin gezinnen, gezinswerkers en voor het gezin belangrijke anderen kunnen samenwerken. Het 

verschil tussen het bestaande klantsysteem en een systeem dat onze visie daadwerkelijk 

ondersteunt bleek groot en niet eenvoudig overbrugbaar. Er is 

door betrokkenen heel hard gewerkt om het gezins- en niet het 

systeemwereldperspectief leidend te maken. In 2020 werd een 

aantal onderzoeken naar de kwaliteit van basishulp vanuit de 

Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht (AWTJU) 

opgeleverd. Deze onderzoeken boden goede handvatten voor de 

doorontwikkeling van het gezinsplan en de vertaling daarvan naar 

het klantsysteem. Inmiddels wordt met klanten in het nieuwe 

systeem gewerkt. We denken het systeem medio 2021 te kunnen 

gaan benutten voor en met grotere aantallen klanten. 

Klanttevredenheid over de begeleiding van de buurtteams bleef 

in 2020 stabiel met een ruime 8. 

Klachten 

De inhoud van klachten bij Lokalis is divers. We zien dat verwachtingen over waarvoor inwoners wel 

en niet bij het buurtteam terechtkunnen een terugkerend thema is. Dat geldt ook voor bejegening 

en positionering in veiligheidsvraagstukken (lees meer over transparantie in de veiligheidsketen op 

p. 16). Incidenteel gaan klachten ook over het niet toekennen van individuele voorzieningen.  

Ons uitgangspunt is dat we klachten zo veel mogelijk ‘binnen het normale’ oplossen. Dat begint bij 

het opstellen van het gezinsplan. Gezinswerkers ondersteunen klanten bij het stellen van hun doelen 

en maken afspraken over de acties om die doelen te bereiken. Hiermee is er gezamenlijk zicht op 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 eventueel ongemak of onvrede. Door regelmatig te toetsen en te evalueren beogen we altijd in 

gesprek te zijn over de samenwerking.  

Als klanten desondanks een klacht hebben, is er de klachtenprocedure. Normaliter begint een 

klachtgesprek bij de gezinswerker. De teammanager of in enkele gevallen de directie ondersteunt of 

bemiddelt hier waar nodig bij. Alle teammanagers gezamenlijk hebben in het afgelopen jaar 29 

gesprekken gevoerd met klanten vanwege uitingen van ontevredenheid. Gezinswerkers attenderen 

klanten actief op de Klachtencommissie Jeugd Midden Nederland (KJMN) en op het kunnen inzetten 

van een onafhankelijke klantondersteuner van het AKJ. Het doel van de klachtenbehandeling is om 

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. In 2020 werd twee keer een 

klacht ingediend bij de KJMN. Bij de ene klacht heeft de commissie de klant en Lokalis gevraagd om 

eerst samen in gesprek te gaan. De andere klacht bleek onvoldoende toegelicht om door de KJMN in 

behandeling te worden genomen.   

http://www.awtjutrecht.nl/
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Daarnaast heeft een klant meerdere klachten in het kader van het tuchtrecht ingediend. De 

tuchtrechtcommissie heeft inmiddels een deel van deze klachten behandeld en de klant niet in het 

gelijk gesteld. Er loopt nog een aantal klachten in het kader van het tuchtrecht namens deze klant 

tegen dezelfde medewerkers.  
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Bestaanszekerheid 
De opgave bestaanszekerheid heeft een stevig fundament in de stad. Beide buurtteamorganisaties 

werken al een aantal jaar wijkgericht samen met onder andere de afdeling Werk & Inkomen (W&I) 

en U Centraal aan toegankelijke schulddienstverlening, vroegsignalering op 

betalingsachterstanden en het oplossen van 'systeemwereldproblematiek’. De invloed van het 

coronavirus op bestaanszekerheid van gezinnen lijkt, met uitzondering van enkele specifieke 

groepen, nog relatief beperkt. Dit komt mede door de financiële steunpakketten van de overheid. 

Uit eerdere crises weten we dat de effecten op huishoudens soms pas jaren later zichtbaar 

worden. Hier ligt dus vooral een zorg voor de toekomst.  

Een belangrijke doelstelling voor 2020 was om ons bereik en onze 

impact onder jongeren en gezinnen met betalingsachterstanden en 

schulden te vergroten. Resulterend in een stijging van het aantal 

mensen dat duurzaam uit de schulden is gekomen of met dat doel 

gebruikmaakt van een schuldregeling. Om direct aan te kunnen 

sluiten bij de financiële zorgen van nu, is het belangrijk dat we die 

zorgen zo snel mogelijk signaleren. De vormen die we daar voor 

gebruikten, kwamen onder druk te staan door corona en de daaraan 

gerelateerde maatregelen.  Zo werden de huisbezoeken aan mensen 

met betalingsachterstanden opgeschort. We voerden zo’n 

driehonderd driegesprekken minder dan in 2019. Ook het aantal 

crisismeldingen (dreigende huisuitzetting bijvoorbeeld) halveerde. 

Dit kan deels komen doordat woningcorporaties, energie- en 

watermaatschappijen minder snel ingrijpen bij achterstanden. Al met al lijkt het erop dat 40 procent 

van de inwoners die normaliter met een vraag naar ons toekwamen, dat nu niet deed. Alternatieve 

vormen, zoals flyeren, werden als onpersoonlijk ervaren en leverden weinig op. 

Met diverse partners in de stad sloegen we de handen ineen om Utrechters met financiële vragen of 

problemen te helpen. We vroegen partners alert te zijn op signalen en om hun klanten te laten 

weten dat het buurtteam ondersteunt bij geldzorgen. Voor de minder taal- of digitaal vaardige 

inwoners, die gebaat zijn bij persoonlijk contact, startte U Centraal met de buurtteams in Overvecht 

en Kanaleneiland een financieel & administratief spreekuur, waar wijkbewoners kunnen 

binnenlopen en hun vragen kunnen stellen.   

Wijkwerkwinkel  
In maart 2020 hebben we de Werkwinkel opgezet in samenwerking met gemeente Utrecht, het 

UWV, DOCK, het Leerwerkloket, buurtteamorganisatie Sociaal, Pozitive en Vrijwilligerscentrale 

Utrecht. Iedereen die op zoek is naar werk of een opleiding en daar wat hulp bij kan gebruiken, kan 

bij de werkwinkel terecht. Wijkbewoners vinden bij de werkwinkel een laagdrempelige plek om hun 

vraag te stellen. Er zijn ook regelmatig cursussen en informatiebijeenkomsten in de Werkwinkel. 

Bijvoorbeeld over vrijwilligerswerk of het oefenen van een sollicitatiegesprek. Gezinswerkers 

coachen de collega’s van de front office bij het goed uitvragen van de situatie. Een Utrechter kan 

met een vraag naar werk binnenkomen, terwijl er meer aan de hand is zoals geldnood of 

laaggeletterdheid. Iemand kan dan breder begeleid worden dan alleen bij het zoeken naar een 

nieuwe baan.  

 

https://www.u-centraal.nl/nieuws/financieel-en-administratie-spreekuur-blijft-in-2021/
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Kanteling schulddienstverlening  
Naast de zorg voor nu, anticiperen we ook op hetgeen we verwachten dat komt. Om Utrechters met 

geldzorgen duurzaam te helpen, werken de buurtteams en W&I samen om schulden te helpen 

saneren. De kanteling van de schulddienstverlening is een belangrijke samenwerking tussen de 

buurtteams, U Centraal en W&I. Utrechters met schulden vinden het fijn dat de hulp op hun vraag 

en situatie is afgestemd. Iedereen die financiële vragen of problemen heeft, kan in eerste instantie 

terecht bij het buurtteam. Vanwege maatwerk en de persoonlijke begeleiding is het nu 

laagdrempeliger voor hen om hulp te vragen. Het buurtteam betrekt een collega van W&I en samen 

helpen zij inwoners. 

Uit het evaluatierapport van de kanteling schulddienstverlening blijkt dat het bereik onder 

Utrechters echt is vergroot, maar het is nog niet voldoende duidelijk in hoeverre we mensen 

daadwerkelijk duurzaam uit de schulden kunnen helpen. Corona heeft het uitvoeren van de 

aanbevelingen van dit rapport over de kanteling bovendien niet vergemakkelijkt. Dat maakt het niet 

eenvoudig, maar we verwachten ergere problemen – zoals uithuiszetting – vaker te kunnen 

voorkomen, omdat we mensen nu gezamenlijk begeleiden.  

Pilot driegesprekken 

Verder startte de pilot driegesprekken met W&I. Gezinswerkers werken met klanten aan doelen 

over zinvol bezig zijn en het zoeken van werk en doen dat samen met W&I. Een ingewikkelde 

opgave, waarin de eerste stappen zijn gezet. Ook hier hebben de maatregelen rondom corona een 

belemmerend effect gehad. Dit heeft er mede toe geleid dat we minder mensen met problematische 

schulden hebben bereikt dan we hadden gewild en dat het aantal driegesprekken is achtergebleven 

bij de ambitie. 

Maatwerk en Citydeal 
Ook maatwerkoplossingen dragen bij aan het vergroten van bestaanszekerheid. Met de Citydeal 

gaven we maatwerk handen en voeten in Ondiep, Zuilen en Kanaleneiland. We realiseerden 

oplossingen door knelpunten veroorzaakt door gestandaardiseerde procedures te verhelpen, kennis 

van verschillende partijen te combineren en hier samen van te leren. Bij een groot deel van de cases 

bleek het vinden van een passende woning een belangrijk onderdeel van de oplossing. Deels is het 

gelukt die woningen te vinden, maar door schaarste in het woningaanbod is dat niet eenvoudig. Er 

wordt met woningcorporaties gezocht naar oplossingen.  

Hersteloperatie kindertoeslagaffaire 

December 2020 openden we een apart telefoonnummer voor mensen die gedupeerd zijn door de 

landelijke kinderopvangtoeslagaffaire. Een deel van deze ouders heeft jarenlang strijd gevoerd om 

hun recht te behalen en heeft bijkomende problemen. Zo zijn relaties verbroken, moesten gezinnen 

hun huis uit en hebben veel mensen stress of een depressie. Het buurtteam helpt hen om dit te 

boven te komen. De Belastingdienst schatte in dat in Utrecht bij benadering 550 gezinnen 

gedupeerd zijn. Daarvan was ongeveer de helft in beeld bij de Belastingdienst. Via het 

telefoonnummer kunnen gedupeerden nu rechtstreeks contact opnemen met het buurtteam zonder 

tussenkomst van een overheidsinstantie, waarin een aantal van hen het vertrouwen is verloren.  

  

https://www.buurtteamsutrecht.nl/actueel/buurtteams-utrecht-openen-telefoonnummer-voor-hulp-bij-kinderopvangtoeslagaffaire
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Gelijke Kansen 
Binnen de opgave Gelijke Kansen is het kernpartnermodel al jaren de dragende structuur. Samen 

zetten we ons in voor optimale ontwikkelkansen en een ononderbroken schoolloopbaan voor alle 

kinderen en jongeren. Het helpen oplossen van de problemen die het wegvallen van dagstructuur 

en sociale contacten en de komst van het thuisonderwijs met zich meebrachten, was het 

afgelopen jaar onze gedeelde prioriteit.  

Scholen en kernpartners werkten hard aan het in beeld houden van het welzijn en de veiligheid van 

alle kinderen en aan het waar dat passend leek actief aanbieden van hulp en opvang. De 

inspanningen van velen waren behoorlijk succesvol. De voor thuisonderwijs benodigde 

randvoorwaarden werden voor een groot aantal gezinnen gerealiseerd. In Utrecht waren alle 

kinderen in beeld van de scholen of een kernpartner. Er was in die zin geen sprake van ‘schooluitval’ 

vanwege coronamaatregelen. En de noodopvang werd door een toenemend en groot aantal 

kinderen benut. 

Met Andere Ogen 
Utrecht is een van de Inspiratieregio’s onder het landelijke programma Met Andere Ogen. Dit is een 

veranderbeweging met als doel: het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen door, al 

doende lerend, samen te werken aan een ononderbroken ontwikkeling voor ieder kind. In 2020 zijn 

we gestart het principe letterlijk te nemen en Met Andere Ogen in te zetten ten dienste van een 

verdere verbetering van de kernpartneraanpak. Vanuit de constatering dat we de afgelopen jaren 

zeker beter zijn geworden in het bieden van passend onderwijs en samenhangende hulp aan 

individuele kinderen en gezinnen, maar dat van het bijdragen aan ook het versterken van de school 

maar beperkt sprake is. Diverse bestuurders en managers van de kernpartnerorganisaties zijn de 

Andere Ogen van een school en haar kernpartners geworden en ondersteunen vanuit die rol het 

realiseren van de beoogde verbetering. En de Hogeschool Utrecht (HU) geeft vorm aan de Andere 

Ogen van die managers en bestuurders. Medio 2021 brengen we de leeropbrengst bij elkaar ten 

dienste van stadsbrede verbetering en borging.   

Vroege en voorschoolse educatie 

Met de harmonisatie van de kinderopvang en de uitbreiding van Voorschoolse Educatie (VE) als 

aanleiding richtten de kernpartners zich in 2020 specifiek op het jonge kind. Professionals van de 

aanbieders VE, JGZ, buurtteam en samenwerkingsverband Utrecht PO werken hier samen. Zij 

hebben in de ondersteuning naar ouders ieder een eigen expertise en rol. Er wordt vanuit een brede 

blik en vanuit integrale samenwerking (kernpartnerteam) gekeken naar de vraag. Bij jonge kinderen 

is het voor hun ontwikkeling van belang dat zij zo snel mogelijk de juiste ondersteuning krijgen. 

Professionals zijn gezamenlijk verantwoordelijk om datgene te doen voor kinderen en ouders wat 

nodig is, met vertrouwen in elkaar en met ruimte voor onderlinge feedback.  
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Specialistische zorg in de wijk 
In 2020 startten Spoor030 en KOOS als partners in de wijk en op school. Daartoe stonden alle 
buurtteams opnieuw stil bij het vakmanschap dat gezamenlijk maatwerk vraagt, buurtteams en de 
specialistische-jeugdzorgteams maakten onderling kennis, deelden hun analyse van de wijk, 
bezochten samen huisartsen en scholen en gingen vooral ook samen aan de slag met gezinnen. Er 
werd direct veelvuldig geconsulteerd, er werden gezamenlijke startgesprekken gevoerd met 
gezinnen en we maakten afspraken over ieders bijdrage aan het gezinsplan. Gezinnen ervoeren 

Oplopende druk bij jongeren 

Er zijn op de MBO Vondellaan signalen over oplopende druk op school en depressie bij 

jongeren. In gesprek met school, jongerenwerkers en de jongeren zelf wordt nagedacht over 

oplossingen hiervoor. Inmiddels is er een webinar georganiseerd met meer informatie over 

depressie en de mogelijkheid om erover te praten, zijn er in de kerstvakantie meer 

(buiten)activiteiten  georganiseerd, worden er online gastlessen verzorgd en is er 

ondersteuning van het onderwijs bij de noodopvang. 

Thuiszitters 

Al in de pilotfase van de collectieve aanpak kwamen ouders van kinderen die thuiszitten samen 

om te kijken waar zij beter ondersteund (hadden) willen worden. Uiteindelijk kwam hier een 

handreiking voor professionals uit voort. Ouders besloten dat zij graag onderling doorgaan met 

het uitwisselen van ervaringen. “Even praten met iemand die je écht begrijpt”. Professionals 

zijn welkom om een kopje koffie te komen drinken, maar advies is alleen gewenst op vraag van 

de ouders. Twee ouders werpen zichzelf op als gastheer en -vrouw en zetten de koffie klaar in 

buurthuis de Speler. “Even uitwisselen zorgt ervoor dat ik er weer tegenaan kan”. Ook wanneer 

coronamaatregelen verscherpt worden, vinden zij een weg. In dit project hebben ouders echt 

de leiding, maar professionals van het buurtteam blijven heel belangrijk in het faciliteren en het 

verspreiden van de uitnodiging.  

Ons Oost 4-12 inspiratie voor de wijk en stad 

Wijkbewoners, buurtteam en JGZ bundelden hun krachten in Oost. Ouders uit deze wijk hadden 

veel vragen over vijf onderwerpen: mediagebruik, omgaan met lastig gedrag, gezond & gezellig 

eten, contact met school en omgaan met ziekte/zorg in het gezin. De insteek was om elkaar te 

ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Professionals bereidden met de vragen van ouders 

een korte presentatie voor. Daarna werden ouders met een kind in de basisschoolleeftijd 

uitgenodigd om hun eigen verhaal te delen en de rest van de sessie vorm te geven.  

Zelfs in coronatijd waarin de bijeenkomsten online gehouden werden. Ons Oost inspireerde 

andere wijken om dezelfde soort bijeenkomsten te organiseren. 

Een Kansrijke Start in het AZC  

In de week van de opvoeding werd door een jeugdverpleegkundige en Parenting across Borders 

(een organisatie voor en door internationale ouders) een bijeenkomst georganiseerd voor 

zwangere vrouwen. Welke vragen leven bij hen en waar hebben ze behoefte aan? De vrouwen 

wisselden veel uit en gaven aan dat zij ergens terecht willen kunnen met hun vragen en zorgen. 

Op dit moment bekijken we samen met andere professionals (Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA), buurtteam, verloskundigen) hoe we hier vervolg aan kunnen geven. Met als 

insteek dat de moeders ervaringen kunnen uitwisselen en professionals ondersteunen waar 

nodig.  

 

http://www.thuiszittersaanpak.nl/
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toenemend dat hulp dichtbij was en dat er als één team werd gewerkt met een gezamenlijk 
gevoelde verantwoordelijkheid. Er waren ook minder goede ervaringen. We hadden last van elkaars 
wachttijden, professionals verschilden van mening over passende hulp en soms vergaten we elkaar 
op tijd of op maat te betrekken. Van positieve en minder positieve ervaringen werd constructief 
geleerd. We maakten nadere afspraken over de werkwijze als hulpmiddel voor de teams in alle 
wijken en op de scholen en sloten 2020 af met het samen bepalen van de doelen voor 2021.  
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Veiligheid  
Op de opgave Veiligheid werken Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) en Lokalis vanaf de start 

van de decentralisatie wijkgericht samen. Samen helpen wij ouders borgen dat ieder kind in 

Utrecht veilig opgroeit. De coronamaatregelen riepen direct vragen op over de veiligheid van 

kinderen en jongeren en het zicht daarop. Scholen, kernpartners en SAVE-teams werkten intensief 

samen aan het in beeld houden van kinderen en het waar nodig ondersteunen van gezinnen. In 

2020 droegen we daarnaast bij aan de totstandkoming van het toekomstscenario kind- en 

gezinsbescherming en breiden we het Utrechtse vervolg op de pilot Ketenversnelling voor. 

Bij aanvang van de maatregelen vroegen we de gezinnen die we ondersteunden naar het effect op 

hun situatie en brachten gezinswerkers in kaart met welke gezinnen zij intensief contact zouden 

onderhouden. We zagen dit afgelopen jaar een heel beperkte toename van nieuwe aanmeldingen 

vanwege veiligheidsproblematiek. Maar bestaande spanningen werden door het vele thuis zijn en de 

toenemende zorgen bij een deel van de gezinnen wel vergroot. Alle buurtteams borgden dat er voor 

deze gezinnen voldoende tijd was, gingen nog steeds op huisbezoek en bereiden voor hoe de 

ondersteuning te realiseren in het scenario van veel zieke collega’s. Voor een aantal gezinnen bleek 

de vermindering van activiteit buitenshuis juist passend en meer rust te geven in hun thuissituatie. 

Voorloper van het Toekomstscenario 
Met de pilot Ketenversnelling in de wijk Overvecht werkten Lokalis, SVMN en de Raad voor de 
Kinderbescherming (RvdK) aan de verdere verbetering van hulp bij onveiligheid. Aan ieder gezin is in 
beginsel één professional verbonden, anderen voegen hun expertise waar nodig en op maat toe. En 
er wordt gewerkt met één gezamenlijk gezinsplan. Reacties van de betreffende ouders geven weer 
dat de pilotwerkwijze als plezieriger, inzichtelijker, effectiever en sneller wordt ervaren. De pilot was 
voedend aan en een voorloper van het landelijke toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Het 
scenario dat momenteel bij de Tweede Kamer ligt hanteert dezelfde uitgangspunten en stelt in 
beginsel dezelfde doelen. We zijn in Utrecht dus al behoorlijk voorbereid op deze ontwikkeling. 

Veranderend ouderschap 
Soms zijn ouders onvoldoende voorbereid op veranderend ouderschap en het aantal complexe 
echtscheidingen neemt al lange tijd toe. Onder regie van de gemeente Utrecht en met ouders en 
partners stelden we een plan van aanpak Ouderschap en Scheiding op om de negatieve gevolgen 
van echtscheiding te beperken. Dat plan is vooral gericht op het tijdig bieden van samenhangende 
hulp. Enerzijds zetten we in op goed toegankelijke informatie voor ouders en het steun vinden bij 
elkaar. Anderzijds werden scholen gevraagd als signaleerder van echtscheidingsproblematiek en 
toeleider naar passende hulp. We oefenden verder met een directe aansluiting van hulp door het 
buurtteam, KOOS of Spoor030 op uitspraken van de kinderrechter, onder de naam Hulp op zitting.  

Incidentevaluaties 

In 2020 is Lokalis drie keer betrokken geweest bij een calamiteit waarbij er sprake was van het 
overlijden van een minderjarige. De betrokken organisaties deden hier gezamenlijk onderzoek naar, 
op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en geholpen door het Nederlands 
Jeugdinstituut (NJI). In alle situaties heeft de Inspectie geconstateerd dat er geen sprake was van 
verwijtbaar of laakbaar handelen. Tegelijkertijd zagen we de al lang bestaande knelpunten in het 
stelsel hier op een zeer pijnlijke manier geïllustreerd. 

Opvolging 
In 2020 zetten we voorbereidende stappen op het uitbreiden van de pilotwerkwijze Ketenversnelling 
naar meerdere wijken in de stad. Daartoe brachten alle buurtteams hun vakmanschap en leerpunten 
op veiligheid in kaart. Ook hetgeen we leerden van de genoemde calamiteiten was onderdeel van 
dat gesprek. Op basis hiervan is een leergang veiligheid en echtscheidingsproblematiek voor alle 

https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/mediateksten/2021/01/07/eerste-resultaten-pilot-ketenversnelling#:~:text=In%20de%20Utrechtse%20wijk%20Overvecht%20loopt%20de%20pilot,Smit%20%28Lokalis%29%20over%20het%20succes%20van%20deze%20pilot.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/03/30/tk-bijlage-toekomstscenario-kind-en-gezinsbescherming
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gezinswerkers in de maak die we na de zomer van 2021 zullen gaan aanbieden. In 2021 bereiden we 
ook een inhoudelijke verbreding van de pilot-werkwijze voor. Gericht op een meer samenhangende 
benadering van echtscheidings- en veiligheidsproblematiek en de noodzakelijke nauwere 
betrokkenheid daarbij van de volwassen-GGZ.  
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Professionele teams 

Corona raakte ook onze medewerkers. De overgang van basishulp in persoon naar beeldbellen en 

werken op afstand was wennen. De verbinding met het team, die zorgt voor betrokkenheid en  

reflectie biedt, werd erg gemist. Thuiswerken en de ‘eigen situatie thuis’ noopten tot het vinden van 

een nieuwe werk-privé-balans. Dat gold bijvoorbeeld voor medewerkers die werk moesten 

combineren met het bieden van thuisonderwijs, maar ook voor medewerkers die zelf tot een 

risicogroep behoren of die (de) zorg hadden voor met corona besmette naasten. Als organisatie 

hebben we geprobeerd medewerkers hier de benodigde ruimte in te bieden zonder de kwaliteit van 

ons werk uit het oog te verliezen. 

We beogen dat onze inhoudelijke visie op basishulp is terug te zien in al onze werkprocessen. De 

positionering van de klant is hierbij leidend, evenals onze gerichtheid op maatschappelijke effecten. 

Een gezonde en professionele organisatie en gezonde professionele teams vormen 

randvoorwaarden om goede resultaten te boeken bij gezinnen, in de wijk en op school.  

Vak van gezinswerker  

In 2019 expliciteerden we het vak van basishulp 

op basis van de tot dan toe opgedane ervaring, 

aangevuld met (wetenschappelijke) inzichten 

van ‘buiten’. Daarmee gaven we het werk van 

een gezinswerker een duidelijk profiel. Dit 

vormde het uitgangspunt voor een nieuwe 

functiebeschrijving, die we sinds 1 juli 2020 

gebruiken. Het is een stevig profiel dat veel 

vraagt van onze gezinswerkers. We hebben 

gekozen voor een functiewaardering die daar 

recht aan doet. Daarnaast houden we rekening 

met het feit dat professionals nog niet direct 

met dat profiel van school of uit een andere 

baan komen en zich dus tijdens hun werk verder ontwikkelen. Gezinswerkers starten daarom in CAO 

Jeugdzorg schaal 9, maar groeien aan het einde van die schaal automatisch door in schaal 10. De 

breedte én diepte van de ondersteuning die ze bieden, en de stevigheid die ze moeten hebben als 

gesprekspartner voor zowel gezin als samenwerkingspartners, in het bijzonder in het neerzetten van 

een getransformeerde jeugdhulp, vormen daar de voornaamste aanleiding toe. 

Leren en ontwikkelen 

Volgend op de explicitering van het vak in 2019, beoogden we in 2020 het leren van professionals en 

teams met klanten en partners te versterken. We zorgen voor uitgebreide mogelijkheid tot 

ontwikkeling. Om te zorgen dat onze gezinswerkers in hun rol kunnen groeien, hebben we een 

ontwikkelmatrix ontworpen: een hulpmiddel om richting te geven aan het jaarlijkse 

ontwikkelgesprek. Dat ontwikkelgesprek draagt bij aan het versterken van professionaliteit. Het 

invullen van de matrix maakt helder waar iemand staat in zijn of haar ontwikkeling en wat iemands 

leervragen zijn. 

Lokalis heeft een reflectieve werkpraktijk. Dit betekent dat we dagelijks leren, bij alles wat we doen. 

We geloven erin dat wanneer we dagelijks reflecteren en bewust handelen, we beter worden in ons 

werk en we op ons best zijn om gezinnen te ondersteunen. We leren overal: op de werkvloer met 

collega's, met gezinnen en in de wijk met netwerkpartners. Afhankelijk van de vraag van het gezin 

en/of de opgave in de wijk varieert het team waarmee je leert.  
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Reflecteren is terugkijken, bespiegelend overdenken en zoeken naar betekenis van wat je hebt 

gezien, ervaren, gedacht of gedaan en daar lering uit trekken. Vanuit de context van je ervaringen en 

handelen, je reflecties en nieuw gevonden perspectieven maak je nieuwe keuzes. Hiervoor is het 

nodig om bewust stil te staan. Binnen Lokalis hebben we hiervoor ter ondersteuning vaste 

werkvormen, zoals maatjes, casuïstiek en procesevaluaties. Ook wordt gebruik gemaakt van een 

verdiepende werkvorm, zoals intervisie of het spiegelproject. In het spiegelproject praten hbo-

studenten met gezinswerkers over hun werkervaring en dilemma’s. Enerzijds is dit een manier voor 

gezinswerkers om te reflecteren op 

hun eigen handelen, anderzijds krijgen 

hbo-studenten een duidelijk beeld van 

het werk in de praktijk.  

 

Het wegingskader was een belangrijk 

en actueel onderwerp in 2020 binnen 

de reflectieve werkpraktijk. Met de 

komst van corona zijn we in eerste 

instantie gaan afwegen wanneer we 

wel of niet op huisbezoek gaan. Het 

bleek zinvol om, los van corona, altijd 

af te wegen welke vorm van contact 

het meest wenselijk is. In 

samenwerking met Hogeschool Utrecht als onderdeel van het Regionaal Leernetwerk Utrecht, 

maakten we voor alle gezinswerkers een praatplaat om het wegingskader en de reflectieve 

werkpraktijk ook vanuit huis voort te zetten.  

Uitdragen van vakmanschap 

De manier waarop Lokalis vakmanschap ontwikkelt, bleef ook in de buitenwereld niet onopgemerkt. 

Marcel van Eck, gezinswerker bij buurtteam Noordoost, was Sociaal Werker van het Jaar 2020. Anne 

van Dorp, gezinswerker bij Buurtteam Overvecht, rondde de opleiding tot Ambassadeur Jeugd van 

de Beroepsvereniging van Professionals in het Sociaal Werk (BPSW) succesvol af. In die hoedanigheid 

heeft ze inmiddels een aantal activiteiten achter de rug, waaronder diverse interviews met 

vakbladen zoals De Pedagoog en een gesprek met wethouder Eerenberg. 

Op grotere schaal is Lokalis in 2020 kennispartner geworden van de nieuw op te richten stichting 

Buurtteams Jeugd en Gezin Nijmegen. We delen onze opgedane kennis met hen en onderzoeken 

daarmee tegelijkertijd hoe we deze kennis goed overdraagbaar maken. Andersom zullen we 

toenemend ook gaan leren van de inzichten die Nijmegen in haar eigen context gaat opdoen. 

De mensen 

In 2020 zijn 368 gezinswerkers verdeeld over 293 fte    

in dienst geweest. We namen 61 nieuwe gezinswerkers en 

voordeurmedewerkers in dienst. 36 gezinswerkers   

traden afgelopen jaar uit dienst.  

Dit relatief beperkte verloop maakt dat het mogelijk was om op formatie te blijven en deze verder 

uit te breiden. Bij de medewerkers die vertrokken is geïnventariseerd wat hun reden voor vertrek 

was. Daaruit blijkt dat vooral de beperkte doorgroeimogelijkheden aanleiding vormen voor 

gezinswerkers om op zoek te gaan naar een baan buiten Lokalis. 

61  35  

https://www.nvo.nl/bestanden/Bestanden_NVO_website/de-Pedagoog--Bulletins/Artikelen-extra/8664-1/De_Pedagoog_2-2020_PenP_De_Utrechtse_aanpak.pdf
https://www.nijmegen.nl/nieuws/brede-basisteam-jeugd-en-gezin/
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Werving & selectie 

De gehele jeugdzorgsector kampt met het probleem dat het lastig is om voldoende geschikte 

(ervaren) professionals te vinden. Vergeleken met deze sector gaat werving bij Lokalis relatief goed. 

Onze werving-en-selectieprocedure is minder conventioneel: we hebben bij elke werving een 

centrale eerste gespreksronde waarin een kleine groep sollicitanten gezamenlijk casuïstiek 

bespreekt. Wij horen sollicitanten altijd positief over deze werkwijze en krijgen terug dat deze 

manier ervoor zorgt dat sollicitanten een goed beeld krijgen van ons werk. Ook nu we dit vanwege 

coronamaatregelen online doen. 

Toch ervaren ook wij moeilijkheden bij het vinden van genoeg geschikte ervaren medewerkers.  

Kenmerkend van deze tijd is dat de kanalen die mensen gebruiken om te zoeken naar een (andere) 

baan veranderd zijn. Veel mensen zijn via social media op zoek, tegelijkertijd zien we ook een trend 

dat meer mensen gebruikmaken van bemiddelingsbureaus om een (andere) baan te zoeken. Dit 

vraagt om een passend antwoord in onze werving-en-selectiestrategie.  

Verzuim jaarverslag 2020 

In 2020 was het gemiddelde verzuim 6,4 procent. Dit komt overeen met het gemiddelde in de 

Jeugdzorg. Opvallend dit jaar is een sterke wisseling per maand. Bij aanvang van de 

coronamaatregelen (thuiswerken) was het verzuim in Q2 relatief laag, in Q3 is het toegenomen. Dit 

is overeenkomstig met de ontwikkeling van het landelijk ziekteverzuim in de sector. Een belangrijke 

factor was corona. Er waren in totaal 28 meldingen van besmette medewerkers, die overigens niet 

allen (volledig) ziek waren. Corona had daarnaast invloed op het verzuim vanwege extra regelzaken 

die dit voor medewerkers met zich meebracht. Lokalis is daardoor bezig geweest met aanpassingen 

in werk en het veilig werken op locatie en thuis.  

 

Daarnaast hebben we geïnvesteerd in onderlinge afstemming en versterking van de samenwerking 

tussen betrokkenen in het verzuimproces. Vanuit onze visie lag de focus op het versterken van het 

contact tussen case(team-)manager, medewerker en arbodienst, door onder andere het inregelen 

van driegesprekken - met in acht nemen van privacy - en het verhelderen van taken, rollen en 

verantwoordelijkheden.  
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BIJLAGE 1: Raad van Toezicht 

 
Naam   (Neven)functies     

Richard Andringa (2014, 

2018)   

- Secretaris-directeur van waterschap Vechtstromen   
- Voorzitter Vereniging Directeuren Waterschap   
- Bestuurslid Stichting Schilthuisfonds   
- Lid van RvT van stichting Nidos in Utrecht (tot oktober 2020)  
- Voorzitter programmaraad Atelier Overijssel    

Jan van Leijenhorst (2015, 

2019)    

   

- Managing Consultant Berenschot  
- Voorzitter ROCOV Provincie Utrecht   
- Voorzitter NOVB-CO  
- Voorzitter bestuur big brother big sister Utrecht   
- Voorzitter RvT Innaya    

Monica van Berkum (2015, 

2019)    

- Lid kernteam Utrechtse Mensenrechten-coalitie   
- Lid RvT New Dutch Connections   
- Bestuurslid Stichting Civil Care   
- Lid trekkersoverleg Health Hub Utrecht   
- Bestuurslid Stichting Social Image    

Anne Maljers (2017)   - Bestuurslid Stichting Kinderen Karuna Jabalpur   
- Lid RvT The Netherlands Helsinki Committee   
- Zelfstandig consultant   

Louella Rooier (2019)   - Opleidingsmanager PABO, lerarenopleiding basisonderwijs Hogeschool 
Utrecht 

- Trainer/docent, ontwikkelaar en externe klachtenbehandelaar post HBO 
opleiding vrijwilligersmanagement en Hoger Management bij Pons 
Academie Utrecht 

- Ontwikkelaar en docent Master Social Work & Innovation, lid kernteam 
Social Work, ontwikkelaar masterclasses HRM en Design Thinking bij NTI 
University of Applied Sciences 

- EVC Assessor bij Jeugdprofessionals Nederland 

Malika el Ayadi (04 t/m 12 

2020) 

Leerervaringsplek NVTZ – in 

kader van opleiding voor 

toezichthouder  

- Jaarcoördinator Hogeschool Utrecht 

 

De Raad van Toezicht (RvT) kwam in 2020 tien keer bij elkaar. Naast de zes reguliere vergaderingen, 

waren er twee aanvullende vergaderingen nodig voor besluitvorming, een extra informerende 

vergadering over de corona-aanpak en een strategische sessie over de toezichtsvisie. Daarnaast 

bracht de RvT in maart een werkbezoek aan teams om de nieuwe samenwerking met de 

specialistische jeugdhulpaanbieders KOOS en Spoor030 te bespreken.  

De RvT gaf goedkeuring aan: jaarrekening en jaarverslag 2020; jaarplan, na afkeuring van een 

eerdere versie, en begroting 2021; aangescherpte rollen bestuurder en directeur en het voornemen 

van Lokalis om zich als onderaannemer/kennispartner te verbinden aan de Buurtteams Jeugd & 

Gezin in Nijmegen.  
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In het bespreken van de kansen en bedreigingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen, 

droeg de RvT eraan bij dat er aandacht bleef voor de langetermijngevolgen van deze crisis. 

In lijn met de opdracht van Lokalis verdiepte de RvT zich in hoe bij te dragen aan het opgavegerichte 

werken, het bewerkstelligen van samenhangende jeugdzorg in het gehele Utrechtse stelsel. Zo 

stelde de RvT in een gesprek met de nieuwe wethouder Jeugd (maart) verbetering van gezamenlijke 

sturing op de veiligheidsketen aan de orde. Dit gesprek leidde tot de afspraak om een gesprek tussen 

verschillende Utrechtse raden van toezicht in het sociaal domein te organiseren. In een strategische 

sessie (november) verkende de RvT wat opgavegericht werken betekent voor toezichthouden. 

Hiervoor gaf, bij wijze van deskundigheidsbevordering, Frank Beemer van de Erasmusacademie, een 

introductie over toezicht houden op netwerken. Het gesprek werd vervolgd in een reguliere 

vergadering waar een van de opgaves van Lokalis werd uitgediept, gevolgd door een werkbezoek 

(maart 2021) over de werking van het opgavegerichte werken in de praktijk. Deze gesprekken 

leidden zowel tot een verdieping op de opgaves en daarmee de koers van de organisatie als tot een 

aangescherpte visie op toezicht houden in een netwerkorganisatie.  

De Raad van Toezicht keurde het jaarplan 2021 in eerste instantie af omdat onvoldoende helder was 

beschreven op basis van welke analyse de koers van Lokalis wordt bepaald en hoe wordt gestuurd 

en gemonitord op het realiseren van de doelstellingen. Goedkeuring vond plaats na herziening van 

het jaarplan. 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen €5000,- bruto per jaar en overige (niet-financiële) 

waarderingen. De Raad van Toezicht volgt de Governance Code Zorg 2017.  

 

 


