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Voorwoord 

 

2021 was weer een jaar waarin wij als Saluti ons sterk maakten voor diversiteit en inclusie voor 

bewoners van Utrecht met een migratieachtergrond. Het is ook een jaar waarin de negatieve gevolgen 

van de pandemie toenamen en zichtbaarder werden. Er is een sterke toename van eenzaamheid 

onder alle leeftijden, toename van onderwijsachterstand bij de jeugd, toename van 

sociaalpsychologische- en economische problemen bij delen van de Utrechtse bevolking. 

Saluti heeft op verschillende wijze aandacht gevraagd voor onderstaande thema’s. 

Maar met name ook voor de situatie van de burgers die zwaarder getroffen zijn door de 

coronapandemie. Waar het mogelijk was, heeft Saluti dit samen gedaan met collega-organisaties.  

 

In dit jaarverslag leest u meer over ons werk in 2021. 

 

 

Bestuur van Saluti  

Utrecht, februari 2022  
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Activiteitenverslag 2021.  

Thema’s van Saluti in 2021 

• Gemeentelijke Antidiscriminatie-agenda 
Saluti heeft actief meegewerkt in de voorbereiding van de antidiscriminatie-agenda. En is uitgenodigd 
voor een focusgroep. Voor de raadsinformatiebijeenkomst is er een aandacht brief geschreven. 

 

• Impact van corona op de migranten huishoudens 
Saluti heeft in 2021 interviews laten afnemen bij 16 migrantenhuishoudens over de gevolgen die zijn 

ondervinden van de coronapandemie. Deze interviews zullen worden gepubliceerd in de vorm van 

portreten. Eind 2021 is een vormgever gevraagd om de portretten in e-book vorm te geven. Op basis 

van de interviews heeft Saluti een gesprek georganiseerd met een aantal sleutelpersonen om de 

beleidsaanbevelingen naar de gemeente te formuleren. 

Saluti zal in 2022 de e-book en een beleidsaanbevelingsnotitie “Impact van corona op de bevolking in 
Utrecht” presenteren. 
 

 

• Participatie: inclusie bij wijkplatforms 
Saluti participeerde in verschillen dialogen en gespreksgroepen met het thema participatie van de 

Utrechtse burger. Daarin is een zorgelijke trend zichtbaar. Nog veel burgers worden niet bereikt en 

participeren niet in de vorming en ontwikkeling van de Utrechtse samenleving. Naar aanleiding van 

het activiteitenprogramma: ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier' heeft Saluti aandacht 

gevraagd voor dit thema binnen het MNU door een notitie met knelpunten op te stellen op grond van 
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gesprekken met MNU leden. Mede naar aanleiding van vragen m.b.t. de genoemde knelpunten van de 

gemeente is er een werkgroep voorgesteld binnen de MNU. Saluti zal trekker zijn van deze werkgroep 

Het is de bedoeling dat deze werkgroep begin 2022 bij elkaar komt. 

• Gemeentelijke verkiezing 2022 

Participatie en Inclusie na Corona: oproep aan de politieke partijen in Utrecht 

Onder deze titel heeft Saluti in mei 2021 een notitie gestuurd naar de Politieke Partijen met het 

verzoek aandacht in hun verkiezingsprogramma’s te besteden aan burgers met migratieachtergrond. 

In de notitie verwijst Saluti o.a. naar de tweede trendrapportage van de gemeente Utrecht waarin 

wordt aangegeven dat “de effecten van corona van grote invloed op de inwoners die voor de uitbraak 

van corona al kwetsbaar waren: ouderen, mensen die geen opleiding hebben gevolgd of alleen lager 

(beroeps)onderwijs hebben afgerond, mensen met een laag inkomen en mensen met schulden. Daar 

komen nieuwe groepen bij die worden getroffen, zoals zzp’ers, mensen met tijdelijke contracten of 

flexcontracten en jongeren”.  

Een groot deel van de Utrechters met migratieachtergrond vallen helaas onder de genoemde 

inwonersgroepen.  Saluti pleit voor speciale aandacht en ondersteuning voor mensen met 

migratieachtergrond naast de keuzes en maatregelen voor alle getroffen burgers. Saluti is van mening 

dat de aandacht en ondersteuning zich moeten richten op inclusie en discriminatiebestrijding, 

armoede, gezondheid, wonen en zorg voor migrantenouderen en werk en inkomen. 

Heel specifiek doet Saluti een oproep aan de politieke partijen zich in te zetten voor de kwetsbare 

jongeren. En te streven naar een integraal plan voor jongeren in Utrecht waarin alle betrokken 

partners, en voor al de jongeren zelf, meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering.  Voor de 

verkiezingen zal Saluti verschillende dialogen organiseren met jongeren ter voorbereiding van een te 

houden verkiezingsdebat in begin maart. 

 

• Kunst en cultuur 
Door de coronabeperkingen heeft Saluti de plannen zoals gepland niet kunnen uitvoeren. Er is ingezet 
op het onderhouden van de contacten. De activiteiten worden verschoven naar 2022. 
 

• Etnisch ondernemerschap 
In 2020/2021 zijn 21 Utrechtse etnisch ondernemers geïnterviewd. 
De volgende thema’s kwamen aan de orde. 

1. De toenemende segregatie bij ondernemers en de wijken. 

2. De interactie tussen ondernemers met een Nederlandse en een migratieachtergrond.  

3 Etnisch ondernemers in relatie met de gemeente en andere publieke instanties.  

4. Financiële weerbaarheid van etnische ondernemers. 

5. Etnisch ondernemers en hun sociale potentie. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze interviews is door Saluti de start gemaakt met een 

digitaal platform voor ondernemers. Waarop inhoud en kennis gedeeld kan worden. In het voorjaar 

van 2022 zal dit platvorm gepresenteerd worden.  

 

• Gesprek LHBT-QI+ met migratieachtergrond 

Saluti en de Stichting Prisma Groep, een stichting van biculturele LHBTQI+, hebben in 2021 gesprekken 

georganiseerd voor jongeren. Het zijn jongeren die wegens hun culturele en religieuze achtergrond 

extra problemen ondervinden bij het ontwikkelen van eigen seksuele voorkeuren.  De gesprekken 

werden in kleine groepen gevoerd zodat de deelnemers zich veilig voelen en zicht uit kunnen spreken. 
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De gesprekken zijn gericht om de versterking van eigen kracht en de omgaan met de (vijandige) 

omgeving. 

Saluti zal in 2022 aandacht blijven geven aan de seksuele diversiteit; heersende taboes rond 

voorkeuren van jongeren met migratieachtergrond. Hierbij heeft Saluti de samenwerking gezocht met 

de organisaties van LHBTQI+ in Utrecht. 

 

 
 

• Cultuursensitief werken 

Cultuursensitief werken is een thema dat Saluti actief volgt. Door coronabeperkingen zijn geplande 

plannen niet doorgegaan. Samen met MNU wordt dit thema weer opgepakt in 2022. 

 

Participatie in het netwerk Maatschappelijk Utrecht (MNU) 

Werkgroep Wonen en zorg voor de ouderen 

• De werkgroep heeft in 2021 het Toetsingskader Woonbeleid vanuit het perspectief van ouderen 

gepresenteerd. In dit toetsingskader zijn criteria opgenomen voor de woningbouw voor de 

ouderen. Het toetsingskader overhandigd aan de wethouders Maarten van Ooijen 

(Ouderenbeleid) en Kees Diepeveen (Wonen). De werkgroep heeft ook gewerkt aan het draagvlak 

bij de gemeenteraad. Dit leidde ertoe dat er breed steun was voor de motie Woonbeleid vanuit 

het perspectief van ouderen die ingediend is bij de raadsbehandeling van de 

programmabegroting. 
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• Op het initiatief van Saluti heeft de werkgroep kennis gemaakt met de stichting Attifa die 

ondersteuning en zorg biedt aan migrantenouderen in Utrecht. De werkgroep heeft aan Attifa 

steun toegezegd bij lobbywerk bij de gemeente en andere instellingen. 

• Saluti heeft ook contact tot stand gebracht tussen enerzijds Attifa en anderzijds 3 partijen die 

bezig zijn met het ontwikkelen van ouderenvoorziening in Overvecht. Dit zijn de 

conceptontwikkelaar ERA Contour B.V., bouwbedrijf Heijmans en Mitros. In 2021 zijn geplande 

gesprekken uitgesteld wegens lockdowns. Inmiddels is een gesprek op 5 april 2022 gepland. 

• Vanuit het kernteam zijn twee vertegenwoordigers voorgedragen voor de kopgroep Een (t)huis 

voor ouderen. In de kopgroep komen de gemeente, wooncorporaties, zorg- en 

welzijnsorganisaties en projectontwikkelaars bij elkaar met het doel de bouw van huisvesting voor 

ouderen te versnellen. De vertegenwoordigers van MNU hebben een adviserende stem in de 

kopgroep. 

• De MNU-leden hebben ook kennis gemaakt met de burgermeester, mevrouw Sharon Dijksma. 

Naast de kennismaking hebben de leden van MNU verschillende beleidspunten aan de orde 

gesteld zoals problemen met lage vaccinatiegraad in bepaalde Utrechtse wijken, veiligheid voor 

ouderen. 

• MNU heeft in mei 2021 de Politieke Partijen aangeschreven met het verzoek om in hun 

verkiezingsprogramma aandacht te besteden aan een aantal punten die het MNU belangrijk vindt 

voor de stad Utrecht. MNU vroeg onder meer aandacht voor diversiteit en inclusie; het VN 

Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; en het evenwicht tussen menselijke 

maat en doelmatigheid en rechtmatigheid bij het maken en uitvoeren van het beleid. 

• Rol van Saluti: het opstellen van de conceptnotitie van het MNU. 

• Verder heeft MNU in 2021 ook aandacht besteed aan eigen interne organisatie. 

 

 

In 2021 heeft Saluti samengewerkt met: 

• Adviescommissie LHBTIQ+ beleid Utrecht; 

• Cosbo Stad Utrecht; 

• Seniorenplatform ACO; 

• Solgu (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht; 

• Stichting Attifa; 

• Stichting Prisma Groep 

• WMO Cliëntenraad Utrecht. 

Voor de uitbreiding van eigen netwerk, heeft Saluti (kennismakingsges-) gesprekken gevoerd met: 

• Sociaal Makelaars; 

• Sleutelpersonen uit verschillende organisaties en netwerken; 

• Conceptontwikkelaar ERA Contour B.V. 
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