
Bijlage 2 Sociale Basis 

 
In dit document een korte weergave van de mogelijkheden die partners uit de sociale basis de 
afgelopen tijd hebben ingezet om kinderen/gezinnen te ondersteunen. Dit overzicht is niet volledig, 
per situatie wordt gekeken naar wat er passend en mogelijk is. De jeugdarts/verpleegkundige of de 
gezinswerker van het buurtteam kunnen ondersteunen bij toeleiding naar aanbod in de sociale basis.  

o DOCK, de sociaal makelorganisatie is er voor de bewoners. De sociaal makelaars activeren 
gezinnen en signaleren. Zij motiveren gezinnen het beste uit zichzelf te halen en ondersteunen bij 
hulpvragen. Zij luisteren, gaan in gesprek en koppelen de vraag aan partners en vrijwilligers zodat 
gezinnen verder kunnen. Daarnaast brengt DOCK bewoners/gezinnen, ideeën en mogelijkheden 
in de wijk samen. Contact opnemen kan met de vaste sociaal makelaar van DOCK of met Sandra 
van Laar (svlaar@dock.nl). 

o SportUtrecht coördineert vraag en aanbod als het gaat om mogelijkheden voor 
kinderen/gezinnen om te bewegen en of sporten. Bijvoorbeeld voor kinderen voor wie toegang 
tot sport niet vanzelfsprekend is. Waar passend organiseren zij deze periode ook een-op-een 
aanbod. Daarnaast kunnen ze ook zorg- of onderwijsprofessionals ondersteunen met het 
invoegen van sport en bewegen in hun aanbod. Contact kan rechtstreeks via de beweegmakelaar 
in de wijken:  
▪ Overvecht: Linda Willemsen (0683443223/linda.willemsen@sportutrecht.nl) of Ilse Rietdijk 

(0622507349/ilse.rietdijk@sportutrecht.nl) 
▪ Noordwest: Janette Brouwer (0641785891/janette.brouwer@sportutrecht.nl) 
▪ West, Noordoost, Binnenstad en Oost: Houda Loukili (0610060647/houda.loukili@sportutrecht.nl)  
▪ Zuid: Vivian van Ham (0610559569/vivian.vanham@sportutrecht.nl) 
▪ Zuidwest: Dennis Schoonhoven (0651296963/dennis.schoonhoven@sportutrecht.nl) 
▪ Leidsche Rijn/Vleuten de Meern: Rosalie Lansing (0630352596/rosalie.lansing@sportutrecht.nl) 

o JoU, Jongerenwerk Utrecht is aanwezig op de straat, op school, op sportclubs, online maar waar 
nodig ook in de thuissituatie. Het jongerenwerk stimuleert jongeren op een positieve manier te 
werken aan hun identiteit, en organiseert met en voor jongeren de nodige activiteiten. Ook biedt 
JoU in alle wijken een-op-een begeleiding bij ondersteuningsvragen. Als er al contacten zijn met 
het jongerenwerk in de wijk kan er direct contact gelegd worden. Mochten die contacten er nog 
niet zijn mail Sylvia van Woudenberg (Sylvia.vanWoudenberg@jou-utrecht.nl).  

o In Utrecht zijn er verschillende organisaties die leerlingen koppelen aan taal- en huiswerkmaatjes. 
Deze vrijwilligers kunnen de leerlingen/kinderen helpen bij hun taalvaardigheid of huiswerk. Ook 
kunnen zij extra persoonlijke aandacht bieden en talentontwikkeling stimuleren en daarmee de 
ouders ontlasten. Het gaat om leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld omdat 
ze moeite hebben met taal of omdat ouders niet kunnen helpen met huiswerk of een andere 
kwetsbare gezinssituatie. Dit doen ze op afstand via de telefoon, Skype, WhatsApp of op een 
andere manier. Fysieke ontmoetingen en afspraken in de thuissituatie zijn inmiddels ook weer 
gestart. Via het Stadsnetwerk Gelijke Kansen kun je een kind aanmelden voor extra ondersteuning 
of mail voor meer info stadsnetwerk@taaldoetmeer.nl. 

o In het Netwerk Informele zorg Utrecht (Nizu) werken vrijwilligersinitiatieven en -organisaties in de 
zorg samen met het doel de informele zorg in de stad Utrecht zo sterk mogelijk te maken en te 
houden. Met als uiteindelijk doel dat (hulpvragende) Utrechters zo goed mogelijk worden 
ondersteund. Wil je meer vanuit vrijwilligersorganisaties of de sociale basis inzetten, maar weet je 
niet precies wat en waar? Bel met het Infopunt Informele Zorg van NIZU via 030-2361746 
(werkdagen 9.00-13.00 uur). Medewerkers van NIZU en DOCK bemensen deze telefoonlijn en 
denken op casusniveau met je mee en verwijzen je naar de beste plek. 

o Pretty Woman en Best Man bieden hulp aan jongens en meiden tussen 11 en 23 jaar die vragen of 
problemen hebben op het gebied van relaties, seksualiteit en dwang. Zij hebben zowel 
groepsaanbod als individuele begeleiding en zijn ook veel bezig met online gedrag. Contact en 
aanmelden kan direct via de website. Alle telefoonnummers zien hier ook te vinden. 
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